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Nº27 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 09 de dezembro 

de 2019. -------------------- 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, 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. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, 

Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior, em regime de 

mobilidade. -------------------------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

horas, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada de quatro de dezembro de dois mil e dezanove.----- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.  

O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado 

por dar conhecimento, ao executivo camarário, de assuntos relacionados 

com a atividade municipal, a saber: ---------------------------------  

a) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Rúben Sevivas pela 

distinção recebida na 5ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem 

de Famalicão, na categoria de melhor documentário, onde estiveram a 

concurso 44 curtas metragens, provenientes de mais de 170 candidaturas 

de jovens realizadores de todo o país. ------------------------------ 

b) Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres - 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, no pretérito 

dia 25 de novembro, o Município de Chaves assinalou o Dia internacional 

para a eliminação da Violência contra as mulheres, com um ciclo de 

palestras e uma exposição de cartazes alusivos à temática, para 

sensibilização da população. ---------------------------------------- 

Esta iniciativa contou com a colaboração da GNR e PSP de Chaves e da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. -------------------------- 

c) Rota da Estrada “N2” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu nota que, no pretérito dia 28 de novembro, na Escola Superior de 

Turismo e Hotelaria do Estoril, foi dado a conhecer os vencedores da 

primeira edição do Prémio Nacional de Turismo. ---------------------- 

A Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2) foi 

galardoada com o Prémio Projeto Público 2019, pelo trabalho que tem 

vindo a fazer na promoção de Portugal através da mais extensa estrada 

portuguesa, a mítica Estrada Nacional 2. ---------------------------- 

d) Oficinas Criativas no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso - 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, O Município 

de Chaves, através do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), 

vai promover em parceria com a Associação INDIEROR o desenvolvimento 

de Oficinas Criativas de artes plásticas e música, para crianças dos 

7 aos 12 anos. ------------------------------------------------------ 
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“Artes-plásticas” e “Corpo, Movimento e Voz” são duas oficinas 

interdisciplinares que exploram vários materiais e técnicas assentes 

na vida e obra do artista flaviense Nadir Afonso. Pretende-se que o 

trabalho criativo realizado contribua para o desenvolvimento da 

criatividade de cada um dos intervenientes e de estímulo das suas 

expressões (motora, musical, dramática ou plástica). ---------------- 

A participação é gratuita, mas limitada a 20 participantes por cada 

sessão. A iniciativa terá lugar no MACNA, aos sábados das 10h00 às 

12h30, nos dias 7, 14 e 21 de dezembro ------------------------------ 

e) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, a todos os elementos da Orquestra 

de Sopros da Academia de Artes de Chaves pela conquista do primeiro 

prémio, “Mención de Honor, Trofeo Sociedad Filarmónica Alteanense y 

Premio Villa de Altea”, na 46ª edição do Certamen Internacional de 

Bandas “Vila d’Altea”, alcançando uma votação global de 287 pontos. - 

Felicita também a Melanie Gil pela conquista do prémio de melhor 

solista do Concurso Internacional. ---------------------------------- 

f) Projetos flavienses a votos no Iberian Festival Awards 2020 - Sobre 

esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, a 5ª edição do 

Iberian Festival Awards 2020, a realizar no próximo dia 14 de março, 

no Grande Auditório FIL, em Lisboa, integra projetos de produção 

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

Esta Gala de prémios, que integra o Talkfest – International Music 

Festivals Forum tem como objetivo destacar os sucessos da indústria 

de festivais em Portugal, Espanha, países lusófonos e hispânicos. 

Encontram-se a concurso 24 categorias mais o prémio de excelência, 

encontrando-se a votação os seguintes projetos de produção flaviense: 

Best Small Festival – Festival N2 ----------------------------------- 

Best Non-Musical Festival - Festival de Stand Up Comedy de Chaves - 

"bem mou finto" ----------------------------------------------------- 

Best Festivity - Encontro de Gaiteiros de Chaves -------------------- 

Destaca-se ainda as nomeações do Festival N2, nas categorias de 

"Contribution to Sustainability" e "Best Hosting and Recepcing", 

votado por um júri internacional. O público pode decidir os vencedores 

de 15 categorias, com o voto até 7 de janeiro de 2020. -------------- 

g) Eurocidade lança projeto piloto para monitorizar fluxos turísticos 

de Chaves e Verín e melhorar oferta - Sobre esta matéria, o Presidente 

da Câmara deu nota que, a Eurocidade Chaves-Verín, AECT, vai 

monitorizar e medir os fluxos, opiniões e necessidades dos turistas 

que visitam o destino transfronteiriço, de forma a melhorar a oferta 

e obter informação mais concreta sobre o destino. ------------------- 

O projeto é inédito e será implementado ainda este mês.  ------------ 

Até outubro do próximo ano vai reavaliar os recursos endógenos dos 

territórios e promover a fronteira como um valor acrescentado e 

diferenciador do turismo na sua totalidade. Os parceiros do projeto 

vão da Galiza à Andaluzia, em Espanha, e do Norte de Portugal ao 

Algarve. ----------------------------------------------------------- 

Esta ação desenvolve-se no âmbito do projeto DESTINO FRONTERA 

(Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, financiado 

com fundos do FEDER), que visa implementar uma estratégia de turismo 

de fronteira luso-espanhol. ----------------------------------------- 

h) Chaves recebe primeira exposição do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota 

que, através de um Protocolo de Colaboração estabelecido recentemente 

com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC), 

a primeira exposição “REGISTOS DE LUZ - Pintura impressionista de 
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Sousa Lopes - a coleção do MNAC (1900-1950)” foi inaugurada no passado 

sábado. ------------------------------------------------------------ 

Trata-se de uma nova exposição de conceituados artistas portugueses 

patente no Museu Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) assinala o 

início de uma parceria cultural com o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC), na sequência de um Protocolo 

de Colaboração assinado recentemente. ------------------------------- 

i) “II Aqua Fórum do Alto Tâmega” - Sobre esta matéria, o Presidente 

da Câmara deu nota que, no pretérito dia 06 de dezembro o AquaFórum 

do Alto Tâmega abordou vertentes da água, enquanto valor distintivo, 

identitário e potenciador de crescimento socioeconómico da região. -- 

A sessão de abertura contou com a presença da Secretária de Estado da 

Valorização do Interior, Isabel Ferreira e do Secretário de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira. ------ 

Na sessão de encerramento esteve presente a Secretária de Estado do 

Turismo.  ----------------------------------------------------------- 

j) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Gonçalo Lopes, 

atleta do Karaté Clube Alto Tâmega (KCAT), por se sagrar campeão 

nacional de Karaté em Kumite Junior Masculino - 55kg, no Campeonato 

Nacional realizado em Portimão, onde participaram perto de 600 atletas 

provenientes de 130 clubes. ----------------------------------------- 

A autarquia felicita igualmente os atletas Nuno Oliveira, Ricardo Dias 

e Maria Barreira, que arrecadaram, nos respetivos escalões, um 

brilhante 3° lugar neste campeonato nacional. ----------------------- 

l) Apresentação do livro “Nadir Afonso - A Geometria como Universo” - 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota da apresentação, 

no pretérito dia 04 de dezembro, no Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso (MACNA), do livro “Nadir Afonso - A Geometria como Universo”, 

no âmbito da comemoração do aniversário de nascimento do Mestre 

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

Com texto e pesquisa de António Augusto Joel, grafismo do designer 

João Machado e fotografia de Fernando DC Ribeiro, esta obra 

contextualiza, no âmbito nacional e internacional, a doação de quinze 

obras por Nadir Afonso, em 1982, ao Museu da Região Flaviense, 

destacando ainda algumas das suas características. ------------------ 

Este dia contou ainda com várias visitas ao MACNA pelas escolas do 

ensino pré-escolar do concelho e a atuação da CinquenTuna da 

Universidade Sénior Rotary de Chaves, na apresentação do livro ------ 

m) Câmara Municipal de Chaves distinguida pela presença na Internet - 

Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, o Sítio Web 

da Câmara de Chaves conquista 4.º lugar no Ranking de Presença na 

Internet para a região Norte. --------------------------------------- 

O portal da internet do Município de Chaves ficou em 4.º lugar no 

ranking do “Índice de Presença na Internet” para a região Norte, na 

categoria de média dimensão, nos conteúdos “Acessibilidade, 

Navegabilidade e Facilidade de Utilização” e “Tipo e Atualização”, 

distinção recebida em Guimarães, no passado dia 4 de dezembro, pelo 

Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo, em cerimónia que contou com 

a presença da Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, Alexandra Leitão. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal de Chaves vê assim reconhecido o seu trabalho, 

esforço e empenho pela aposta na inovação, interatividade e 

modernidade do seu portal, tendo em vista a melhoria contínua e a 

satisfação de servir cada vez melhor os seus munícipes. ------------- 
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II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR CARLOS 

AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------------------------------ 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por se associar aos 

votos de congratulação, anteriormente, apresentados, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, bem como apresentar, também, um voto de 

congratulação, à “CIM do Alto Tâmega”, pela realização do “II Aqua 

Fórum do Alto Tâmega”, e um voto de lamento, pelo facto de os 

Vereadores não terem sido convidados para a “II Gala do Empreendorismo 

e das Empresas do Alto Tâmega”. ------------------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, o Vereador do Partido Social democrata 

abordou os seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal, 

a saber: ------------------------------------------------------------ 

a) Escolas com amianto – Sobre esta matéria, o Vereador interveniente 

teve conhecimento, através da comunicação social, que se encontram 

referenciadas três escolas do Concelho de Chaves com amianto, muito 

concretamente, a EB 2/3 de Vidago, a EB1 de Casas dos Montes e a Escola 

Secundária Dr. António Granjo, neste contexto quais as medidas já 

adotadas pela Autarquia perante esta situação. ---------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 - Relativamente à “II Gala do Empreendorismo e das Empresas do Alto 

Tâmega”, no âmbito da CIM do Alto Tâmega, foi decidido endereçar 

convites apenas aos vereadores com funções executivas, podendo, esta 

situação evoluir, e admite, colocar a questão aos Órgãos da “CIM”. 

2 – No que diz respeito aos edifícios, referenciados, com amianto, 

trata-se de uma questão recorrente, e já com alguns anos, que é do 

conhecimento da Autarquia, sendo os mesmos, propriedade da 

Administração Central. ---------------------------------------------- 

3 – É uma questão que tem sido reiteradamente colocada ao Ministério 

da Educação, no sentido de ser programada uma intervenção em tais 

edifícios, que possua, verdadeiramente, amianto, uma vez que todos têm 

placas de fibrocimento. --------------------------------------------- 

4 – Para a escola de Vidago, encontra-se a ser preparada uma 

candidatura, a ser submetida à aprovação do Ministério da Educação, 

nos mesmos termos da candidatura apresentada para a requalificação da 

Escola Secundária Fernão Magalhães. --------------------------------- 

5 – No que concerne aos outros edifícios, estão a ser promovidos 

diálogos com o Ministério da Educação, no sentido de apurar, se as 

mesmas contêm amianto, e em caso afirmativo, em cooperação com o 

Ministério da Educação e/ou outras instituições promover a sua 

substituição. ------------------------------------------------------ 

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

b) Chaves Natal: retomando a sua intervenção, o Vereador do Partido 

Social Democrata, Arq. Carlos Penas, solicitou, junto do Presidente 

da Câmara, informação relativa ao montante global do investimento com 

o “Chaves Natal”. --------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o Vice-

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido que o 

investimento global do Município, com o evento “Chaves Natal” é de 

aproximadamente 120 mil euros. -------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------- 



                                                                F. 28 

                                                                  _____________________ 
 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, tendo começado por se associar aos votos de 

congratulação apresentados, no início da presente reunião, bem como, 

apresentar um voto de reconhecimento e apreço aos Bombeiros 

Voluntários de Vidago, pela sua dedicação e empenho, e pela comemoração 

dos seus 52 anos. --------------------------------------------------- 

De seguida, a Vereadora interveniente, fez um pequeno reparo à forma 

como o Senhor Presidente da Câmara, conduz as reuniões, e em momentos 

de alguma exaltação, utiliza um tom desrespeitoso, tendo dado como 

exemplo, à última reunião de Câmara, realizada na freguesia de 

Ervededo. ---------------------------------------------------------- 

Solicita, que tal não volte a acontecer, têm ideias diferentes, o que 

é normal e saudável vivemos num estado democrático. ----------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido que repudia as 

palavras expressas pela Senhora Vereadora, pois não correspondem à 

realidade. --------------------------------------------------------- 

A democracia implica que existam diferentes posições, diferentes 

perspetivas e interpretações, e deve ser feita com vigor e veemência. 

E foi exatamente isso que aconteceu na última reunião de câmara, não 

existindo nenhum tipo de condicionamento ou coação, mas antes um debate 

intenso sobre visões e pensamentos diferentes, que em nada ofenderam 

os valores e os pilares essenciais da nossa democracia. ------------ 

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

Concluindo a sua intervenção, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Dra. Maria Manuela Pereira Tender abordou os seguintes assuntos 

relacionados com a atividade municipal, a saber: -------------------- 

1 – Serviço de Gastroenterologia do Hospital de Chaves - Sobre esta 

matéria, a Vereadora Interveniente, solicitou ao Senhor Presidente se 

dispunha de mais informação adicional, sobre esta matéria, porque lhe 

reiterar a informação dada anteriormente. --------------------------- 

Neste contexto, sugeriu ao Senhor Presidente da Câmara o envio de uma 

comunicação escrita, dirigida ao Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, a solicitar informação 

sobre o funcionamento de gastroenterologia no Hospital de Chaves e 

relacionada com o número de consultas, exames e intervenções 

cirúrgicas. -------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – Os dados apresentados, pela Senhora Vereadora, não permitem aferir, 

se o serviço de gastroenterologia irá ser desmembrado. -------------- 

2 - A informação que possui, e que levou oportunamente ao conhecimento 

do Executivo Municipal, em sede de última reunião, é a de que o serviço 

de gastroenterologia estará em processo de renovação de equipamentos, 

de forma a colmatar a diminuição das consultas, exames e demais 

intervenções, causadas, em grande parte, pela inadequabilidade dos 

equipamentos instalados. -------------------------------------------- 

3 – Informou também que já solicitou uma nova audiência com a Senhora 

Ministra da Saúde, existindo a possibilidade de tal reunião poder ser 

realizada em Chaves, com o intuito de abordar novamente o conjunto de 

problemas da Unidade Hospitalar de Chaves e conhecer de forma mais 

concreta e detalhada as soluções para os problemas já identificados, 

bem como o seu cronograma de execução, nomeadamente o início da obra 

de beneficiação do Bloco Operatório, a entrada em funcionamento do 
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Serviço de Cuidados Paliativos e a criação do “Hospital de dia” de 

Oncologia. --------------------------------------------------------- 

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

2 – Transportes Escolares - retomando a sua intervenção, a Vereadora 

do Partido Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, 

solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação relativamente à 

forma de utilização da verba de aproximadamente 203 mil euros pela 

“CIM”, com os transportes escolares e a sua articulação, com a verba, 

também, transferida para esse fim, pela “DGESTE”. ------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – O transporte escolar da Câmara Municipal de Chaves é assegurado 

com recurso à rede de transportes públicos existentes e aos Circuitos 

Especiais. --------------------------------------------------------- 

2 – A DGESTE financia apenas os alunos que possuam escalões A ou B. - 

3 – Foi decidido, na última reunião do Conselho Intermunicipal, que o 

valor afeto ao PART irá ser alocado ao financiamento do transporte 

escolar, no sentido de beneficiar os alunos que se encontrem a 

frequentar o ensino obrigatório, cujos encargos eram assumidos 

anteriormente pelas respetivas famílias, garantindo assim que o 

transporte de alunos no Alto Tâmega seja tendencialmente gratuito. -- 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 

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

Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo referido que as intervenções que 

existiram na última reunião, em sua opinião dentro do que é a atividade 

política corrente foram muito normais. ------------------------------ 

Não concorda, com a apreciação feita pela Senhora Vereadora, tanto 

mais que o que existiu foi, apenas, uma troca de argumentos assertiva.- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 25 de novembro de 2019. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, depois de lida, a 

referida ata, com as correções que foram sugeridas, ao seu teor, pelo 

o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, as quais foram, de imediato, introduzidas no texto da respetiva 

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, a Senhora Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“A ata não regista o seu pensamento completo, sobre a matéria, sendo 

o Senhor Vereador, membro do Executivo na altura, lamenta que a 

proposta não tenha sido surgido em 2017, 2018 e só a apresente, agora 

no fim de 2019 quando o Vereador tinha conhecimento da situação”. --- 
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-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o Vereador 

do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira 

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

“1 - Mais uma vez, entende que esta situação visa essencialmente o 

Vereador em causa, tanto mais que até meados de 2018, o antigo 

Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cabeleira, fazia parte deste 

Executivo e este presente e posteriormente o Senhor Vereador João 

Neves. ------------------------------------------------------------- 

2 - O Vereador proponente, na altura membro do Executivo, tomou 

conhecimento da viagem do Clube de Ténis de Mesa a “Angoulême”, embora 

desconhecesse o conteúdo do compromisso assumido. ------------------- 

3 - Neste contexto, abordou o antigo Presidente no sentido de confirmar 

a deslocação por parte desta associação a “Angoulême” e se tinha 

existido o compromisso de apoiar a associação na referida deslocação, 

confirmados tais factos e reitera que por uma questão de justiça e não 

querer prejudicar o normal funcionamento da associação em causa, 

decidiu apresentar a proposta de recomendação sozinho a este 

executivo.” -------------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, não tendo participado na análise, discussão e votação do 

assunto abaixo mencionado, passando, a presente reunião, a ser 

presidida pelo Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo. ----------------------------------------------------- 

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

 

 

2.1. EMPRESA LOCAL DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL “GESTÃO 

DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES, E.M., S.A.”. REVISÃO E 

APROVAÇÃO DAS RESPETIVAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS. PROPOSTA N. º 

107/GAP/2019. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1.1.  A “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM S.A.”, com 

a denominação abreviada de “GEMC, EM S.A.”, é, quanto à sua tipologia, 

uma empresa local, nos termos do Artigo 19º da Lei nº 50/2012, de 31 

de Agosto. ---------------------------------------------------------- 

1.2. Foi criada por iniciativa do Município de Chaves, tendo por 

prioridade, à data da sua constituição – fevereiro de 2004 – a 

manutenção e a exploração de equipamentos públicos municipais já 

construídos, pelo que deveria centrar a sua atividade na descoberta 

de soluções mais eficientes que permitam cobrir custos de exploração 

integrados, dado não ter por objetivo a recuperação do investimento 

inicial (feito há tempos pela autarquia), o qual é e continuará a ser 

propriedade do Município, devendo a GEMC, EM SA, assegurar a sua 

preservação, manutenção e correta utilização. ----------------------- 

1.3. Nesse sentido, a envolvente da sua constituição repousou no 

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

 Introdução de uma lógica de gestão profissional; --------------- 
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 Melhor definição de medidas preventivas de desempenho com a 

incorporação de critérios de responsabilidade e eficiência; --------- 

 Aplicação de mecanismos de controlo de resultados – gastos e 

recompensas numa lógica de eficácia e racionalidade económicas da 

atividade desenvolvida pela empresa; -------------------------------- 

 Autonomização das unidades orgânicas, com criação de unidades 

diferentes do Município, permitindo uma filosofia de gestão na 

prestação dos serviços públicos mais flexível e mais descentralizada, 

com ganhos de eficiência mais significativos; ----------------------- 

 Introdução de práticas de gestão privada, não subvertendo, em caso 

algum, a essência do serviço público prestado pela empresa aos 

potenciais utilizadores dos serviços disponibilizados. -------------- 

1.4. Até à publicação da Lei nº 50/2012, em 31 de agosto, o regime 

jurídico do setor empresarial local encontrava-se previsto na Lei nº 

53-F/2006, de 29 de dezembro, a qual foi revogada pela Lei nº 50/2012, 

nos termos da qual veio a ser consagrado o novo regime jurídico da 

atividade empresarial local e das participações sociais, passando, 

assim, a GEMC a reger-se por este diploma legal, pela lei comercial, 

pelos estatutos, pelas deliberações dos órgãos que a integram e, 

subsidiariamente, pelo regime do sector empresarial do Estado, sem 

prejuízo das normas imperativas neste previstas. -------------------- 

1.5. Em face do novo regime jurídico da atividade empresarial local e 

das participações sociais, e em cumprimento do disposto nos nº1 e nº2, 

do Artigo 19º da Lei nº 50/2012, que aprovou tal regime e revogou o 

anterior, a GEMC transformou-se em sociedade comercial, adotando a 

figura de sociedade anónima, mediante a adequação dos seus estatutos 

em cumprimento do disposto no nº1, do artigo 70º da Lei nº 50/2012, 

configurando uma empresa local de gestão de serviços de interesse 

geral, nos termos do Artigo 45º daquela Lei. ------------------------ 

1.6 A GEMC, E.M S.A., após a adaptação dos seus estatutos, tem no 

âmbito do seu objeto social, a prossecução das seguintes atividades:- 

a) A gestão de piscinas de recreio e lazer; ------------------------- 

b) A gestão das Termas de Chaves e das respetivas infraestruturas de 

apoio; ------------------------------------------------------------- 

c) A gestão do Balneário Termal de Vidago e respetivas infraestruturas; 

d) A construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento 

público pago; ------------------------------------------------------- 

e) A gestão e exploração do Parque de Campismo da Quinta do Rebentão 

e zonas envolventes. ------------------------------------------------ 

1.7. Dispõem ainda os estatutos, no que respeita ao seu objeto social, 

que a GEMC pode exercer atividades acessórias relacionadas com o seu 

objeto principal. --------------------------------------------------- 

1.8. A atividade principal da GEMC, EM SA, na óptica das receitas 

geradas, continua a ser o desenvolvimento de atividades de gestão de 

serviços de interesse geral, assegurando a sua universalidade, a 

continuidade dos serviços prestados, a satisfação das necessidades 

básicas dos cidadãos, a coesão económica e social local e a proteção 

dos utentes, no respeito pelos princípios da não discriminação e da 

transparência, sem prejuízo da eficiência económica. ---------------- 

1.9. Contudo, a prossecução de tais atividades, que se revestem de uma 

natureza social, designadamente quanto aos preços praticados pelos 

serviços prestados, inferiores aos preços de mercado, refletem-se nas 

receitas geradas, que se tornam deficitárias, carecendo de subsídios 

à exploração, e cujas transferências financeiras dependem da prévia 

celebração de contratos-programa com a entidade participante Município 



                                                                F. 32 

                                                                  _____________________ 
 

de Chaves, nos termos do nº1 do Artigo 47º da Lei nº 50/2012, de 31 

de agosto. ---------------------------------------------------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1 - Na sequência da adequação dos estatutos da GEMC, EM, S.A., na 

vigência do novo regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações sociais, o mandato dos órgãos de administração da 

empresa são coincidentes com os mandatos dos órgãos autárquicos. ---- 

2 – De acordo com o disposto no nº1 do Artigo 37º da citada Lei nº 

50/2012, deverá ser efetuada, pelo menos, uma revisão com referência 

ao período de duração do mandato dos órgãos de administração fixado 

nos respetivos estatutos. ------------------------------------------- 

3 – A presente proposta de revisão, à luz do nº 3 da referida norma, 

contempla a definição dos objetivos a atingir, pela sociedade 

participada, na gestão de serviços de interesse geral. -------------- 

III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Assim, tendo em conta as razões acima aduzidas e para efeitos do 

disposto no Artigo 37º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo camarário o seguinte: ------------- 

Que seja aprovado o documento em anexo, contendo a proposta de revisão, 

para o período de duração do presente mandato (2017-2021) dos órgãos 

de administração da empresa Gestão de Equipamentos do Município de 

Chaves, E.M., S.A., das orientações estratégicas em ordem à realização 

do seu objeto social e ao cumprimento de objetivos setoriais, no âmbito 

dos quais deverão ser concretizadas as missões nele definidas, o qual 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 

e se anexa à presente proposta. ------------------------------------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2019. -------------------------------------- 

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

Francisco Melo ------------------------------------------------------ 

Em anexo: A referida proposta de revisão das Orientações estratégicas 

da empresa “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, E.M., S.A.”, 

para o mandato dos órgãos de administração 2017-2021. --------------- 

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

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA EMPRESA “GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES, EM S.A” ---------------------------------------- 

MANDATO 2017-2021 --------------------------------------------------- 

I – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1 - DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO --------------------------------------- 

A Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM S.A, adota a forma 

de empresa local, nos termos do art.º 19º da Lei nº 50/2012, de 31 de 

Agosto, adota a denominação de “Gestão de Equipamentos do Município 

de Chaves, EM S.A.”, e, abreviadamente, a denominação “GEMC, EM S.A.” 

e durará por tempo indeterminado. ----------------------------------- 

A GEMC, EM S.A. é uma empresa local, de natureza municipal, que goza, 

enquanto pessoa coletiva de direito privado, de personalidade jurídica 

e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

ficando sujeita às orientações estratégicas da Câmara Municipal de 

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

A GEMC, EM S.A. dispõe de plena capacidade jurídica, abrangendo todos 

os direitos e obrigações necessários ou convenientes à prossecução do 

seu objeto social. -------------------------------------------------- 

A GEMC, EM S.A. rege-se pelo regime jurídico da atividade empresarial 

local e das participações locais consagrado na Lei nº 50/2012, de 31 

de Agosto, pela lei comercial, pelos seus estatutos, pelas 

deliberações dos órgãos que a integram e, subsidiariamente, pelo 

regime do sector empresarial do Estado, sem prejuízo das normas 

imperativas neste previstas. ---------------------------------------- 
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2 – OBJETO SOCIAL --------------------------------------------------- 

1 – A GEMC, E.M S.A. tem por objeto social a gestão de equipamentos e 

a prestação de serviços de interesse geral, a saber: ---------------- 

a) A gestão de piscinas de recreio e lazer; ------------------------- 

b) A gestão das Termas de Chaves e das respetivas infraestruturas de 

apoio; ------------------------------------------------------------- 

c) A gestão do Balneário Termal de Vidago e respetivas infraestruturas; 

d) A construção, instalação e gestão de sistemas de estacionamento 

público pago; ------------------------------------------------------- 

e) A gestão e exploração do Parque de Campismo da Quinta do Rebentão 

e zonas envolventes; ------------------------------------------------ 

2 – A GEMC, EM S.A. pode exercer atividades acessórias relacionadas 

com o seu objeto principal. ----------------------------------------- 

3 - Os referidos equipamentos são pertença do Município de Chaves. -- 

3 – CAPITAL SOCIAL -------------------------------------------------- 

1 – O capital social, integralmente realizado, é de um milhão, 

trezentos e cinquenta mil euros e é detido na sua totalidade pelo 

Município de Chaves. ------------------------------------------------ 

2 – O capital social é representado por 1.350.000 ações nominativas, 

com o valor de €1,00 cada. ------------------------------------------ 

II – DEFINIÇÃO DE ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS -------------------------- 

Em cumprimento com o disposto no artigo 37º da Lei 50/2012, de 31 de 

agosto, são aprovadas para o período de duração do presente mandato 

dos órgãos de administração da empresa, para o quadriénio (2013/2017), 

as seguintes orientações estratégicas, tendo em conta o seu objeto 

social e o cumprimento de objetivos setoriais, no âmbito dos quais 

deverão ser concretizados os seguintes objetivos: ------------------- 

1 – DE ORDEM GERAL -------------------------------------------------- 

1.1 – A GEMC, EM S.A, deverá continuar a prosseguir uma política de 

racionalidade económica no que concerne a gestão dos equipamentos sob 

gestão da empresa, nomeadamente no que respeita à racionalidade dos 

gastos; ------------------------------------------------------------ 

1.2 - As orientações estratégicas deverão estar conformes com os 

princípios orientadores vertidos no artigo 49º da já citada Lei 

50/2012; ----------------------------------------------------------- 

1.3 – Deverá a atividade desenvolvida pela empresa, ter em conta a 

natureza social dos serviços por si prestados as populações locais, 

contribuir decisivamente para a coesão social e para a promoção da 

saúde, do bem-estar, do lazer e da convivência inter-geracional; ---- 

1.4 - Deverá a atividade da empresa, constituir, também, uma relevante 

alavanca de desenvolvimento local a outras atividades económicas com 

ela correlacionadas e de fulcral importância para o concelho, uma vez 

que tal atividade é um pilar essencial para a sustentabilidade e 

projeção dos setores hoteleiros e da restauração, entre outros de 

menor expressão, elevando o expressivo número de camas/dormidas 

turísticas a rondar as 150 000/ano, uma vez que a atividade da empresa 

está estrategicamente ligada ao desenvolvimento turístico do concelho 

e da região do Alto Tâmega; ----------------------------------------- 

1.5 – A empresa deverá manter a boa prática de preços sociais, de 

forma a proporcionar a utilização das infraestruturas, quer para lazer 

das populações, quer para cuidados de saúde e bem-estar; ------------ 

1.6 - É uma meta geral da empresa, para concretizar durante os próximos 

anos, apesar da manutenção da pratica de preços sociais, o crescimento 

sustentado da mesma, tornando-se autossustentável, ou seja, sem 

depender de qualquer subsídio de exploração, objeto de contrato 

programa, com o Município de Chaves, embora este subsídio tenha vindo 

a diminuir ao longo dos últimos anos; ------------------------------- 
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1.7 – O crescimento sustentado da empresa deverá permitir um aumento 

do emprego local; --------------------------------------------------- 

1.8 – A atividade da GEMC, EM S.A, definida estatutariamente e 

enquadrada nas presentes orientações estratégicas, deve garantir a 

universalidade e a continuidade dos serviços prestados; ------------- 

1.9 - O exercício da atividade da GEMC, EM S.A, deverá ter em conta 

os princípios da legalidade, da prossecução, do interesse publico, da 

igualdade, da transparência, da economia, da eficiência e da eficácia; 

2 – DE ORDEM SETORIAL ----------------------------------------------- 

2.1 – TERMAS DE CHAVES ---------------------------------------------- 

2.1.1 – Introdução de novos programas de promoção de saúde que 

conciliem as componentes terapêuticas e de bem-estar, procurando, 

desta forma, a atração de públicos mais jovens. --------------------- 

2.1.2 -  Desenvolvimento da linha de dermocosmética com a introdução 

de novos produtos que tenham como ingrediente a água termal de Chaves. 

2.1.3 – Aumento do número de utilizadores registados no ano de 2017, 

nomeadamente, 3037 utilizadores de termalismo terapêutico e 3345 

utilizadores de termalismo de bem-estar, de forma a garantir a 

sustentabilidades dos serviços prestados. --------------------------- 

2.1.4- Aumentar o número de utilizadores residentes do concelho de 

Chaves que, em 2017, se cifraram em 697 utilizadores de termalismo 

terapêutico e 1109 utilizadores de termalismo de bem-estar. --------- 

2.1.5- Manter o nível de empregos diretos e indiretos promovidos pela 

empresa. ----------------------------------------------------------- 

2.1.6 - Estimular o aumento nível de ocupação hoteleira, de modo a que 

Chaves seja o concelho com maior número de dormidas da região de Trás-

os-Montes e Alto Douro.  -------------------------------------------- 

2.1.7 – Promover o aumento da rede de calor geotérmica de forma a, por 

um lado, diversificar as fontes de rendimento da empresa e, por outro, 

contribuir para a diminuição da pegada de carbono através da utilização 

de uma energia limpa e renovável. ----------------------------------- 

2.2 – BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE VIDAGO -------------------------------- 

2.2.1 – Aumentar a notoriedade e o número de utilizadores deste 

equipamento que em 2017 se cifraram em 56 utilizadores de termalismo 

terapêutico e 276 utilizadores de termalismo de bem-estar (1 dia). -- 

2.2.2 – Criação de programas de bem-estar termal com duração de 1 a 3 

dias, de forma a permitir a diversificação dos serviços prestados 

assim como incentivar a permanência de turistas na vila de Vidago. -- 

2.2.3 – Promoção da vertente pedagógica do Balneário, seja através da 

realização de aulas práticas de termalismo no Balneário, como o através 

do desenvolvimento de cursos de termalismo nacionais e/ou 

internacionais, vocacionados para profissionais de saúde. ----------- 

2.3 – PISCINAS DE RECREIO E LAZER DO REBENTÃO ----------------------- 

2.3.1 – A promoção de prática de atividades aquáticas por parte da 

população, do concelho em particular, e de outras populações em geral; 

2.3.2 – A promoção do acesso a comunidade local a este equipamento de 

recreio e lazer; ---------------------------------------------------- 

2.3.3 - Este equipamento é de cariz sazonal, uma vez que funciona de 

1 de junho a 15 de setembro, de cada ano e por isso o seu maior ou 

menor sucesso ficará sempre a dever-se as condições climatéricas que 

se possam fazer sentir nestes meses, sendo o fator mais determinante 

para o número de clientes. Neste sentido deverá tentar-se atingir a 

média de entradas de 2013 a 2017 (47.256 entradas), ou, inclusivamente, 

ultrapassá-la. ----------------------------------------------------- 

2.3.4 – Incentivar a utilização deste equipamento por crianças dos 0 

aos 6 anos e a grupos escolares, nomeadamente das escolas do 1º ciclo 

e jardins-de-infância e ainda a grupos desfavorecidos do concelho. -- 



                                                                F. 35 

                                                                  _____________________ 
 

2.4 – PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA DO REBENTÃO E ZONAS ENVOLVENTES 

2.4.1 – Este equipamento encontra-se na esfera da gestão da GEMC,EM 

S.A, desde março de 2014, sendo um equipamento enraizado em plena zona 

florestal deverá ser um catalisador da atividade turística da cidade, 

sendo uma resposta importante de alojamento para quem procura contacto 

com a natureza. O equipamento dispõe, não só da possibilidade de 

acampamento e autocaravanismo, mas também de aluguer de bungalows e 

uma mobile-home. ---------------------------------------------------- 

2.4.2 – Este equipamento deverá permitir: --------------------------- 

- Valorizar toda a zona envolvente da Quinta do Rebentão; ----------- 

- Potenciar a afluência de pessoas à Quinta Biológica e as Piscinas 

de Recreio e Lazer do Rebentão; ------------------------------------- 

- Aumentar o número de turistas que visitam Chaves; ----------------- 

- Disponibilizar alojamento de qualidade a baixo preço; ------------- 

- Complementar a oferta de alojamento existente na região. ---------- 

2.5 – ESTACIONAMENTO PAGO ------------------------------------------- 

2.5.1 – As zonas de estacionamento pago na cidade de Chaves, situadas 

no centro histórico, deverão ter como principal meta ser um catalisador 

da atividade económica da cidade, devendo ser de curta duração e de 

rotação, nomeadamente para apoio às áreas comerciais adjacentes e os 

vários pontos de interesse existentes. ------------------------------ 

2.5.2 – O Parque de Estacionamento Pago do Centro Histórico deverá 

permitir, igualmente, o estacionamento de rotação, mas também a 

possibilidade de avenças mensais favoravelmente discriminatórias dos 

moradores do centro histórico. -------------------------------------- 

2.5.3 – Deverá, durante os próximos anos, pensar-se em alargar as 

zonas de parqueamento pagas, o que se traduzira num número maior de 

lugares disponíveis pagos, permitindo uma maior rotação de viaturas e 

pessoas no centro histórico de Chaves. ------------------------------ 

III – ACOMPANHAMENTO E CONTROLO ------------------------------------- 

1 – A execução anual das orientações estratégicas, bem como o 

cumprimento dos objetivos gerais e setoriais da GEMC, EM S.A, estão 

sujeitos ao acompanhamento, monotorização e controlo da Câmara 

Municipal de Chaves, por intermédio de informação prestada pela 

empresa, que integra todos os elementos previstos na lei comercial, 

no artigo 42º da lei 50/2012, de 31 de agosto e no artigo 19º dos 

estatutos da empresa: ----------------------------------------------- 

a) Projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais; ---------- 

b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Estado e as autarquias locais; -------------------- 

c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de 

financiamento; ----------------------------------------------------- 

d) Documentos de prestação anual de contas; ------------------------- 

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental; ------------------- 

f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados pela Câmara 

Municipal de Chaves ou outras entidades públicas. ------------------- 

2 – No exercício da função de único acionista, a Câmara Municipal de 

Chaves, aprova sob proposta do Conselho de Administração da empresa, 

todas as tarifas correspondentes aos serviços prestados e que expressa 

a sua política de preços e taxas. ----------------------------------- 

IV - CONTRATO PROGRAMA ---------------------------------------------- 

Em cumprimento com o disposto no artigo 47º da referida Lei 50/2012, 

sempre, que se torne necessário, deverá ser celebrado o correspondente 

contrato programa entre o Município de Chaves e a empresa GEMC, EM 

S.A, em conformidade com as orientações estratégicas agora definidas 

e que deverão ser vertidas nesse documento. ------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, a Senhora Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, tendo solicitado junto do Senhor Vice-

Presidente da Câmara a seguinte informação, a saber: ---------------- 

- É referido que o subsidio à exploração atribuído à empresa “GEMC”, 

tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, neste contexto solicita 

que seja elaborada uma informação, com os últimos dez anos, que 

demonstre esta evidência, e que a mesma, seja enviada a todos os 

Vereadores para perceber a trajetória da empresa. ------------------- 

- Na proposta é referido o aumento do emprego local, neste contexto, 

solicita informação sobre o número de empregos criados, e utilizadores 

das termas, durante os últimos dez anos. ---------------------------- 

Por último, aproveitou para deixar uma proposta, no sentido de alargar 

o aumento dos utilizadores residentes à dimensão dos seis Municípios 

do Alto Tâmega, ou seja, os cidadãos do Alto Tâmega, beneficiem de um 

desconto de 20%, igual aos cidadãos residentes no Concelho de Chaves, 

envolvendo, para o efeito a “CIM do Alto Tâmega”, num acordo. ------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o Vice-

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

1 – Irá ser solicitada a informação pretendida à Empresa Municipal. - 

2 – Relativamente à proposta da Senhora Vereadora, a mesma carece de 

financiamento, ou seja, quem financia o desconto ora sugerido? ------ 

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

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

Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo referido 

que a questão do financiamento, deveria ser objeto de análise e 

ponderação na “CIM do Alto Tâmega”. --------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno 

Vaz Ribeiro, retomando a sua participação na presente reunião. ------ 

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

 

 

2.2. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO 2020. 

PROPOSTA N.º 116/GAP/2019. ------------------------------------------ 

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, realizadas nos pretéritos dias 27.10.2017 e 

27.12.2018, vieram a ser aprovadas as propostas n.º 01/GAP/2017 e 

100/GAP/2018, consubstanciadas na fixação da periodicidade quinzenal 

das reuniões ordinárias do executivo municipal, realizando-se as 

mesmas às segundas-feiras, pelas 14:00 horas, propostas que vieram a 

ser, devidamente aprovadas pelos membros do executivo municipal. ---- 

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 2020, calendário esse que deverá passar a vigorar, a 

partir do próximo mês janeiro de 2020. ------------------------------ 
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II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

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

submeto à aprovação do Executivo, nos termos e para os efeitos do 

disposto no art. 40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

o regime de funcionamento do Órgão Executivo Municipal, acima, 

configurado – Reuniões Ordinárias Quinzenais, às segundas-feiras, a 

partir das 14:00 horas – o qual entrará em vigor, a partir do próximo 

mês janeiro de 2020, de acordo com a seguinte calendarização, exarada 

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

2020: -------------------------------------------------------------- 

 

Ano 2020 

Janeiro 
06 

20 (Reunião Pública Mensal) 

Fevereiro 
03 

17 (Reunião Pública Mensal) 

Março 

02 

16 

30  (Reunião Pública Mensal) 

Abril 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Maio 
11 

25 (Reunião Pública Mensal) 

Junho 
08 

22 (Reunião Pública Mensal) 

Julho 
06 

20 (Reunião Pública Mensal) 

Agosto 

03 

17 

31 (Reunião Pública Mensal) 

Setembro 
14 

28 (Reunião Pública Mensal) 

Outubro 
12 

26 (Reunião Pública Mensal) 

Novembro 
09 

23 (Reunião Pública Mensal) 

Dezembro 
07 

21 (Reunião Pública Mensal) 

** - A calendarização, para o ano de 2021, será presente para 

conhecimento do órgão executivo municipal durante o mês de 

Dezembro de 2020. 

Por último, dever-se-á publicitar a presente proposta pelos meios, 

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

Chaves, 03 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 
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2.3. EHATB, EIM, SA. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 3º TRIMESTRE 

2019. OFICIO 1465/2019. --------------------------------------------- 

Foi presente o oficio identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Nos termos das disposições legais aplicáveis à atividade empresarial 

local (alínea e) do n.º 1 do artigo 42º da lei 50/2012, de 31 de 

agosto), cumpre-nos remeter os relatórios trimestrais de execução 

orçamental da EHATB – Empreendimentos hidroelétricos do Alto Tâmega e 

barroso, EIM, SA, aos órgãos, executivo e deliberativo das entidades 

públicas participadas no capital social. ---------------------------- 

Nesse sentido, juntamos uma cópia do relatório de execução orçamental 

reportado ao 3º trimestre de 2019. ---------------------------------- 

Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos --------------------- 

Ribeira de Pena, 29 de novembro de 2019 ----------------------------- 

O Diretor ----------------------------------------------------------- 

António Manuel Carvalho Rodrigues, Eng. ----------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para conhecimento. ---------------- 

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

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

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

 

 

2.4. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

EHATB-EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, 

S.A. ANO 2020. PROPOSTA Nº 117/GAP/19. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentos ----------------------------------------------------- 

1. A “EHATB, EIM, S.A” foi criada por iniciativa de seis municípios da 
região do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, 

Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) tendo como objetivo da sua 

constituição o reforço das receitas municipais e consequente 

diminuição da dependência do Orçamento de Estado, nomeadamente através 

do aproveitamento em seu benefício dos variados recursos endógenos 

existentes nos respetivos territórios, e ao mesmo tempo, o fomento do 

desenvolvimento regional e local; ----------------------------------- 

2. A Lei 50/2012, de 31 de agosto, aprovou um novo regime jurídico da 
atividade empresarial local e das participações locais, revogando a 

Lei nº 53-F/2005, de 29 de dezembro, que regulava anteriormente esta 

matéria, passando a “EHATB, EIM, S.A”, de acordo com o disposto no nº 

4 do artigo 19º, a ser qualificada como empresa local de natureza 

intermunicipal, sob a influência conjunta de vários municípios. 

Subsequente da qualificação jurídica da “EHATB, EIM, S.A”, decorrente 

da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e do quadro jurídico nele consagrado 

para a atividade empresarial local, e tendo em conta que a natureza 

das atividades a desenvolver pela empresa, de acordo com o artigo 48º, 

a “EHATB, EIM, S.A” caracteriza-se como uma empresa local de promoção 

do desenvolvimento local e regional. -------------------------------- 

3. Assim, a sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: 
promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património 

edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção 

de energia elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no 
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âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda exercer, 

excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento urbano e 

rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei sobre o 

regime jurídico da atividade empresarial local. A sociedade poderá 

também, desde que para o efeito esteja habilitada, exercer outras 

atividades para além daquelas que constituem o seu objeto principal, 

quando consideradas acessórias ou complementares; ------------------- 

4. A gestão da “EHATB, EIM, S.A” articula-se com os objetivos 

prosseguidos pelas entidades públicas participantes (Municípios) no 

capital social e visa a promoção do desenvolvimento local e regional, 

procurando assegurar a viabilidade económica e o equilíbrio 

financeiro. A “EHATB, EIM, S.A”, enquanto empresa local de promoção 

do desenvolvimento local e no escopo das atividades previstas no seu 

objeto social, tem por missão contribuir para o desenvolvimento 

económico-social da sua área territorial de atuação e promover o 

crescimento económico local e regional; ----------------------------- 

5. A atividade da “EHATB, EIM, S.A” de produção de energia elétrica, 
com origem nos recursos renováveis, apresenta normalmente resultados 

globais positivos, pelo que a existência de transferências financeiras 

por parte das entidades públicas participantes no capital social 

(municípios acionistas) se torna geralmente desnecessária, uma vez que 

as mesmas apenas serão obrigatórias no caso de: resultado líquido 

antes de impostos se apresentar negativo (artigo 40º n.º2 da Lei 

50/2012); desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram 

receitas operacionais anuais inferiores aos custos anuais (artigo 50º 

n.º2 da Lei 50/2012); ----------------------------------------------- 

6. Os excedentes apresentados pela sociedade foram alocados em 

reinvestimentos em projetos da mesma natureza dos que constituem a sua 

atividade de produção de energia elétrica, e atualmente, parte deles 

na sustentação de atividades menos rentáveis ligadas também à promoção 

do desenvolvimento local e regional; -------------------------------- 

7. Face à tipologia e natureza da empresa, em execução das referidas 
orientações estratégicas, as entidades públicas participantes devem 

celebrar contratos-programa com a empresa para o ano económico de 2020 

(artigo 50º n.º1 da Lei 50/2012). ----------------------------------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal: ------ 

a) Aprovar a minuta do Contrato-Programa a realizar entre o Município 

de Chaves e a EHATB, EIM, S.A, conforme matriz em anexo à presente 

proposta, com base no parecer prévio emitido sobre a matéria, pelo 

Fiscal Único da EHATB, EIM, S.A. ------------------------------------ 

b) Caso a presenta proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá o respetivo processo ser submetido à Assembleia 

Municipal com vista à sua aprovação no cumprimento do disposto no nº 

5, do Artigo 47º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto; --------------- 

c) Se a proposta for sancionada pelos competentes órgãos municipais, 

que seja legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga do referido contrato-programa; ------------------------------ 

d) Por fim, e dando cumprimento ao estipulado no nº 7, do artigo 47º, 

o referido Contrato-Programa depois de celebrado, deverá ser 

comunicado à Inspeção-Geral de Finanças, e em face do valor, ao 

Tribunal de Contas, no estrito cumprimento dos prazos previstos para 

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

Chaves, 04 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
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Anexo: Minuta do Contrato-Programa. --------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo apresentado 

sumariamente, as atividades constantes do contrato programa a celebrar 

entre o Município de Chaves e a “EHATB, EIM, S.A”.-------------------

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

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

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo solicitado junto 

do Senhor Presidente da Câmara, informação pelo facto da centralização 

de toda a verba disponível – 120.000,00€ - na atividade “Promoção pelo 

Desenvolvimento Rural e Urbano”, na “Festa dos Povos”. -------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – A ação inscrita no contrato-programa, no âmbito da componente de 

Promoção pelo Desenvolvimento Rural e Urbano, consubstanciada na Festa 

dos Povos, é idêntica à do contrato-programa aprovado para o ano 

anterior, pelos órgãos do município, sendo que a verba alocada à mesma 

é absolutamente necessária para a concretização da mesma. ----------- 

2 – Não é possível, por razões normativas e contabilísticas, fracionar 

uma ação com o intuito de permitir a respetiva execução por parte do 

município e da EHATB. ----------------------------------------------- 

3 – As ações delegadas na empresa do setor local participada pelo 

município, EHATB, devem ser promovidas, na totalidade, por esta 

entidade. ---------------------------------------------------------- 

4 – Ainda que não fosse ilegal não se perscruta qualquer vantagem, a 

nível de contratualização e operacional, que a mesma ação tenha 

diferentes entidades promotoras, como sugere a Senhora Vereadora, 

Manuela Tender. ----------------------------------------------------- 

5 – Esta é uma iniciativa concebida pelo anterior executivo municipal 

que tem sido continuada e incrementada por o executivo em exercício, 

na medida em que tem vindo a assumir-se, de forma crescente, como um 

evento de cariz local com vocação regional, por isso, idóneo para 

promover a cidade e concelho de Chaves. ----------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção da Senhora 

Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira 

Tender, aprovar a proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da 

mesma. ------------------------------------------------------------- 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, a Senhora Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“É seu entendimento que, na dimensão da “Promoção pelo Desenvolvimento 

Rural e Urbano”, uma parte dessa verba deveria ser dedicada ao mundo 

rural. Totaliza-se o investimento todo em Chaves e isso não é positivo. 

Daí a sua posição de abstenção.” ------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, tecido os seguintes comentários: --------------------------- 

1 – Discorda radicalmente da opinião expressa pela Senhora Vereadora, 

Manuela Tender, que traduz uma visão redutora deste evento, não 

percebendo que a Festa dos Povos é a manifestação de toda uma 

comunidade e uma cultura flavienses, sem divisão entre urbano e rural.  
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2 – A “Festa dos Povos” é um projeto que envolve e dinamiza todo o 

concelho, contando com a participação e entusiasmo crescente das 

freguesias e das associações deste concelho. ------------------------ 

3 – Este evento contribui para a promoção e afirmação de Chaves, do 

seu território, dos seus recursos e das suas gentes, mas também para 

coesão e fortalecimento dos laços que unem todos os flavienses, 

independentemente do local onde residem, na aldeia, na cidade ou noutra 

parte do país ou do mundo. ------------------------------------------ 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

REQ: MARIA DE LURDES AMARO FERNANDES INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

234/DAF/2019. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos desta Autarquia Local nº 6919, de 01/08/2019, Maria 

de Lurdes Amaro Fernandes veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização tendente a suportar as despesas relativas aos 

prejuízos sofridos na sua viatura - matrícula 57-LZ-56, marca Opel 

Corsa – e decorrentes do embate de um javali na parte frontal do 

referido veículo, quando o mesmo circulava na Estrada Municipal que 

liga Chaves – Soutelinho da Raia. ---------------------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2019/10/14, a qual recaiu 

sobre a Informação nº 186/DAF/2019, produzida por estes serviços, no 

dia 24 de setembro de 2019, veio aquele órgão municipal manifestar a 

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

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

3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 121º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo. 
II – Proposta ------------------------------------------------------ 

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 
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com base nas razões expostas na Informação nº 186/DAF/2019, produzida 

por estes serviços, no dia 24 de setembro de 2019; ------------------ 

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

nos termos do art. 114º 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, Dr. Nuno Vaz ------------------------ 

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

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

Chaves, 25 de novembro de 2019. ------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.02. -------------------------------------------------------- 

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. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DE CANDIDATOS À HABITAÇÃO 

SOCIAL MUNICIPAL. BAIRRO SOCIAL DE VIDAGO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº217/ 

SHSDPC/N.º129/2019. ------------------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.11.25. --------------------------------------------------------

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

vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social Paula Chaves. 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.11.28. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

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. PRODUÇÃO DE LIVRO/ OBRAS DE NADIR AFONSO. INFORMAÇÃO Nº Nº221/ANO 

2019. -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ----------------------------------- 

É inegável a relevância da obra de Nadir Afonso no panorama artístico 

nacional e internacional. ------------------------------------------- 

A Autarquia é proprietária de algumas telas da sua autoria (doação do 

artista) e considerou-se que a edição e publicação de um livro sobre 

este tema, seria uma forma adequada de dignificar a obra do mestre 

Nadir e de valorizar e realçar também o seu exemplo de generosidade.-  

Vão ser assim produzidos brevemente,1000 exemplares do livro, “Nadir 

Afonso-A Geometria como Universo”, da autoria de António Augusto Joel. 
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É assim necessário, de forma a podermos disponibilizá-lo a todos os 

interessados, fixar o seu preço de venda. --------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, sugere-se e/ou propõe-se que seja autorizado: 

- A venda dos livros ao público em geral, pelos valores que 

seguidamente se referem, dependendo esse valor, da quantidade de 

exemplares adquiridos: ---------------------------------------------- 

Até 9 livros-22 € --------------------------------------------------- 

De 10 até 49 livros -19 € ------------------------------------------- 

De 50 até 99 livros -17,5 € ----------------------------------------- 

Mais de 99 livros- 16 € --------------------------------------------- 

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

Chaves, 27 de Novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta de fixação de preços de venda ao público do livro 

"Nadir Afonso - A Geometria como Universo", dado o manifesto interesse 

em poder disponibilizá-los, no dia de hoje, no âmbito da apresentação 

pública do mesmo. --------------------------------------------------- 

À Reunião do Executivo Municipal para efeitos de ratificação do 

presente despacho. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 04.12.2019. ------------ 

 

 

3. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 15 DO PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº181/SE Nº67/2019. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Sob proposta do vice-presidente da Câmara, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, fazer baixar o presente dossier, 

junto da divisão, tecnicamente, competente, no caso, “DDSC”, a fim de 

que a mesma possa explicitar melhor o fundamento e critério de 

ponderação da retificação ora sugerida. ----------------------------- 

 

4. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 16 DO PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº182/SE Nº68/2019. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Sob proposta do vice-presidente da Câmara, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, fazer baixar o presente dossier, 

junto da divisão, tecnicamente, competente, no caso, “DDSC”, a fim de 

que a mesma possa explicitar melhor o fundamento e critério de 

ponderação da retificação ora sugerida. ----------------------------- 

 

 

5. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 17 DO PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº176/SE Nº73/2019. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Sob proposta do vice-presidente da Câmara, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, fazer baixar o presente dossier, 

junto da divisão, tecnicamente, competente, no caso, “DDSC”, a fim de 

que a mesma possa explicitar melhor o fundamento e critério de 

ponderação da retificação ora sugerida. ----------------------------- 

 

 

6. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 18 DO PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº177/SE Nº64/2019. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: Sob proposta do vice-presidente da Câmara, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, fazer baixar o presente dossier, 
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junto da divisão, tecnicamente, competente, no caso, “DDSC”, a fim de 

que a mesma possa explicitar melhor o fundamento e critério de 

ponderação da retificação ora sugerida. ----------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, não tendo participado na 

análise, discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ---------- 

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

 
 
1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO GRUPO 

DESPORTIVO DE CHAVES DESTINADA À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARACTER 

DESPORTIVO. CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

DE 2020, (ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020). PROPOSTA Nº 109/GAP/19. ------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A coletividade desportiva, cultural e recreativa GRUPO DESPORTIVO 

DE CHAVES, NIPC 500 131 058, com sede na cidade e concelho de Chaves, 

entidade com estatuto de utilidade pública, apresentou uma candidatura 

a apoio financeiro para as atividades desportivas a desenvolver na 

época desportiva de 2019/2020, no montante pecuniário de €206.000,00.- 

2. O Grupo Desportivo de Chaves tem por fim estatutário desenvolver 

a educação física e o desporto, promovendo a sua prática e expansão, 

visando a formação de jovens atletas, independentemente da sua 

naturalidade, nacionalidade, raça ou religião, proporcionando-lhes a 

aprendizagem de uma modalidade desportiva e incutindo-lhes o gosto 

pela prática da atividade física, pela manutenção de hábitos de vida 

saudável e pelo exercício de uma cidadania ativa, contribuindo para a 

sua integração social. ---------------------------------------------- 

3. O Grupo Desportivo de Chaves fundamenta a sua candidatura ao apoio 

financeiro, para a execução do plano de atividades, da época desportiva 

2019/2020, centrado na organização de diversas equipas e prática de 

diversas modalidades desportivas amadoras, por jovens atletas, quer 

ao nível da formação, quer ao nível da competição, bem como no apoio 

para a manutenção e melhoramento das infra-estruturas desportivas, 

alegando que, pese embora procure o equilíbrio financeiro, as receitas 

geradas ainda são insuficientes para suportar todas as despesas. ---- 

4. A atividade física e o desporto assumem um papel fundamental no 

processo de reabilitação, promoção e inclusão social, quer no domínio 

motor, quer no domínio cognitivo, afetivo-social e psicológico. ----- 

5. Nos termos do disposto no nº1, do Artigo 6º da Lei nº 5/2007, de 

16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – no 

âmbito da estratégia de generalização da prática da atividade física 

e desportiva dos portugueses, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas 

e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade 

física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição 

física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. --------------- 

6. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 
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desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea f), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

7. A atribuição, por parte do Estado, das regiões autónomas ou das 

autarquias locais, diretamente ou através de organismos dependentes, 

de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios 

desportivos, deve ser titulada mediante a celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos previstos no 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro – Regime Jurídico dos 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo -. ----------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea f), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas disposições combinadas previstas nos artigos 6º, 8º, 46º e 47º, 

todos da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto -, e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro 

– Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

-, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

deliberação no sentido de: ------------------------------------------ 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

contrato-programa com a coletividade desportiva GRUPO DESPORTIVO DE 

CHAVES, NIPC 500 131 058, com sede na cidade e concelho de Chaves, 

entidade com estatuto de utilidade pública, titulando a 

comparticipação financeira das atividades físicas desportivas e 

competitivas, a realizar na época desportiva 2018/2019, bem como o 

apoio ao melhoramento e manutenção das infra-estruturas desportivas,  

mediante a atribuição de um apoio, no valor global de €345.893,75, 

concretizando os objetivos constantes do contrato-programa, assim 

discriminado: ------------------------------------------------------ 

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária 

(desenvolvimento do programa de atividades desportivas e manutenção e 

melhoramento das infraestruturas desportivas) - €232 900,00; -------- 

ii)  Assunção de encargos associados ao funcionamento do parque 

desportivo e utilização do pavilhão desportivo municipal - 

€112.993,75; ------------------------------------------------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; ------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

i) Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

ii) Dar publicitação ao contrato-programa, em inteiro cumprimento do 
estipulado no Artigo 27º do Decreto-Lei nº 273/2009; ---------------- 

iii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada; 
d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.02. ------------------------------------------------------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2019 --------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades para 2020; ------------------------------------ 

- Estatutos; -------------------------------------------------------- 
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- Minuta do Contrato Programa; -------------------------------------- 

- Relatório de execução do contrato-programa de 2019 e Certificação 

legal de contas. ---------------------------------------------------- 

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

MINUTA CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de …… de 201…; ------------------------------------------------- 

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

Segundo: GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES, com o NIPC 500131058, com sede 

no Estádio Municipal Engenheiro Branco Teixeira, Avenida do Estádio, 

em Chaves, neste ato legalmente representado pelo Presidente da 

Direção, Bruno Miguel Esteves Carvalho, titular do Cartão de Cidadão 

nº 11263642 0ZZ9, válido até 14/03/2022, com poderes para o ato 

conferidos por deliberação da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de 

Chaves, de 27 de setembro de maio de 2019 e Ata n.º…../20… de … de …. 

de 201… da Direção do Grupo Desportivo de Chaves. ------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/201…, foi aprovada 

a Proposta nº 109/GAP/2019, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2020; ----- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6º, 8º, 46º e 47º, todos da Lei nº 

5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, em 

conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do artigo 23º, e na 

alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

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

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Grupo Desportivo de 

Chaves apresentou e este Município, referente ao ano de 2020, na 

prática de atividades desportivas, recreativas e de convívio social, 

ao nível da formação de crianças e jovens, cujo Plano de Atividades 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

2. O apoio concedido abrange, ainda, a manutenção e melhoramento das 

infra-estruturas desportivas e utilização do pavilhão desportivo 

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

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2020. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira, de natureza pecuniária, a prestar 

pelo Município de Chaves ao Grupo Desportivo de Chaves é de 206 000,00 

€ (duzentos e seis mil euros), nos termos do Programa de Atividades, 

oportunamente apresentado. ------------------------------------------ 
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2. O primeiro outorgante, concede, ainda, comparticipação pecuniária 

relativa ao seguinte encargo, suportado, pelo segundo outorgante, com 

a manutenção e melhoramento das infra-estruturas desportivas: ------- 

 Apoio à reabilitação dos balneários do estádio municipal Eng.º 

Manuel Branco Teixeira no montante não comparticipado, no âmbito da 

candidatura aprovada pelo IPDJ, no valor de €26 900,00. ------------- 

3. As comparticipações financeiras de natureza pecuniária, tendo em 

consideração os montantes referenciados nos números 1 e 2, desta 

cláusula, concretizam-se no montante global de €232 900,00 (duzentos 

e trinta e dois mil e novecentos euros). ---------------------------- 

4. A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

a) €35 000,00, na data de assinatura do presente Contrato-Programa; - 

b) €35 000,00, durante o mês de fevereiro de 2020; ------------------ 

c) €35 000,00, durante o mês de março de 2020; ---------------------- 

d) €35 000,00, durante o mês de abril de 2020; ---------------------- 

e) €35 000,00, durante o mês de maio de 2020; ----------------------- 

f) €35 000,00, durante o mês de junho de 2020; ---------------------- 

g) €22 900,00, durante o mês de julho de 2020, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.02, correspondendo ao presente encargo o 

Compromisso nº ………., extraído do sistema informático de apoio à 

execução orçamental. ------------------------------------------------ 

5. O primeiro outorgante concede, também, apoio ao segundo outorgante, 

mediante a assunção dos encargos associados ao consumo de energia 

elétrica, consumo de água, consumo de gás natural, uso de horas no 

pavilhão municipal e isenção de publicidade no pavilhão municipal, com 

um valor calculado correspondente à quantia total de 112 993,75€/ano 

(cento e doze mil novecentos e noventa e três euros e setenta e cinco 

cêntimos), a seguir discriminada: ----------------------------------- 

- Consumo de energia elétrica: 52.000,00 €; ------------------------- 

- Consumo de água: 45.000,00 €; ------------------------------------- 

- Consumo de gás natural: 12.500,00€; ------------------------------- 

- Uso de horas do pavilhão municipal: 2.054,50 €; ------------------- 

- Isenção de publicidade no pavilhão municipal: 1.439,25 €. --------- 

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

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Grupo 

Desportivo de Chaves será liquidada através de transferência bancária 

para o IBAN:…………………………………………….. ------------------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O Grupo Desportivo de Chaves deve fazer certificar as suas contas 

por revisor oficial de contas ou por sociedade revisora de contas nos 

termos do disposto no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, 

de 1 de outubro. ---------------------------------------------------- 

2. O Grupo Desportivo de Chaves, para efeitos do disposto no nº2, do 

artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a 

sua contabilidade organizada por centro de custos que evidenciem os 

gastos e rendimentos por contrato-programa. ------------------------- 

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo Grupo Desportivo de Chaves do princípio da 

igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, 

das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 
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desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

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

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  -------- 

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

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, ….de ….. de 20... ------------------------------------------- 

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

Nuno Vaz  ----------------------------------------------------------- 

O Presidente da Direção do Grupo Desportivo de Chaves, -------------- 

Bruno Carvalho ------------------------------------------------------ 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Registo Central do Beneficiário Efetivo; -------------------------- 

- Relatório de execução do contrato programa de 2019; --------------- 

- Plano Anual de Atividades de 2020; -------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Declaração de utilidade pública; ---------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, 

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

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

1 – É uma instituição que recebe apoios avultados da Autarquia, e não 

tem o comportamento de outras instituições que é o de permitir aos 

membros do Executivo, participar da sua atividade, quer sejam eventos 

desportivos ou outros, e aferir se se trata de uma boa aplicação dos 

recursos financeiros concedidos. ------------------------------------ 

2 – Assim, desconhece a atividade desenvolvida por esta associação.-- 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, tecido o seguinte comentário: ------------------------------ 

“É seu entendimento que no que respeita à Associação Grupo Desportivo 

de Chaves, não se deve confundir a atividade profissional com a 
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atividade amadora e formativa que a associação desenvolve. Além disso 

a coletividade apresentou o relatório de atividades, que se encontra 

em anexo da presente proposta, para conhecimento do executivo 

municipal da atividade desenvolvida.” ------------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “ASSOCIAÇÃO DE 

PEREGRINOS FLAVIENSES”. PROPOSTA N.º 111/GAP/19. -------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação de Peregrinos Flavienses, NIPC 507 911 547, sedeada em 

Chaves, no Largo do Monumento – Edifício Nova York, Bloco 5, Sala 4, 

através do documento registado na Secção Administrativa da Câmara 

Municipal, sob o nº 1025, em anexo, veio, no passado dia 01 de 

fevereiro, solicitar o habitual apoio da autarquia, para custear as 

despesas que efetuaram aquando da deslocação ao Santuário de Fátima.   

Considerando que a Associação de Peregrinos Flavienses, não tem meios, 

para, por si só, realizar esta ação. -------------------------------- 

Considerando que este apoio financeiro tem em vista a concretização 

de atividades e ações geradoras de dinâmicas sociais; --------------- 

Considerando que sem o apoio da autarquia a Associação terá muitas 

dificuldades em honrar os compromissos que assumiu com a realização 

de atividades. ------------------------------------------------------ 

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 a “Associação de Peregrinos Flavienses”, 

no montante de 1500,00 € (Mil e Quinhentos 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; -- 
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 A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04 07 01 02; ----------------------------------------------- 

 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 2019 -------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ESTEVÃO. APOIO FINANCEIRO RELATIVO AO 

ANO LETIVO 2019/2020. PROPOSTA Nº 112/GAP/2019. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Junta de Freguesia de Santo Estevão veio, através do ofício em anexo, 

solicitar a continuidade do apoio financeiro, no valor de 3.000,00€, 

referente ao ano letivo 2019/2020, para suportar as despesas com a 

trabalhadora que apoia, a tempo parcial, o funcionamento da Escola EB1 

de Santo Estevão. --------------------------------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro, por parte do Município, teve 

início no ano letivo 2009/2010 e devido à implementação do serviço de 

refeições, na retro mencionada Escola, que por motivos de não dispor 

de recursos humanos a tempo inteiro, a referida Junta de Freguesia 

disponibilizou uma trabalhadora para acompanhar os alunos no período 

de almoço, proceder à lavagem de louças e à limpeza desse espaço; --- 

Considerando que, desde o referido ano letivo, tem apoiado 

financeiramente a referida Junta de Freguesia, para que esta possa 

suportar as despesas com a trabalhadora que apoia, a tempo parcial, o 

funcionamento da Escola do 1º Ciclo de Santo Estevão; --------------- 

Considerando que a Escola EB1 de Santo Estevão é designada como “Escola 

de Acolhimento”, uma vez que integra os alunos da extinta Escola EB1 

de Faiões e a maior parte dos alunos Da área de influência da Escola 

EB1 de Águas Frias, encerrada no ano letivo 2014/2015; -------------- 

Considerando que no presente ano letivo 2019/2020, frequentam o 1º 

ciclo, 18 alunos, com cerca de 16 a 17 a utilizar o serviço de 

refeições; --------------------------------------------------------- 

Considerando que a Escola EB1 de Santo Estevão no presente ano letivo, 

apenas conta com uma colaboradora, afeta através de contrato de 

emprego-inserção, manifestamente insuficiente para as necessidades de 

apoio, designadamente serviço de refeições, limpeza das instalações e 

a vigilância no recreio, pelo que o apoio dado pela trabalhadora 

disponibilizada pela Junta de Freguesia de Santo Estevão, tem-se 

demonstrado muito útil e necessário; -------------------------------- 

Considerando que com a entrada em vigor da Lei nº75/2013 de 12 de 

setembro, e de acordo com a alínea j), do nº1, do artigo 25º, do anexo 

I, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

“deliberar sobre formas de apoio às Juntas de Freguesia no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios da 

população”.  -------------------------------------------------------- 

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

Assim face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a atribuição do 

apoio financeiro à Junta de Freguesia de Santo Estevão no valor de 

3.000,00€ (três mil euros), referente ao ano letivo 2019/2020, 
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devendo, a mesma, na altura da respetiva liquidação, apresentar as 

certidões de não dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária 

e Aduaneira*. ------------------------------------------------------- 

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

Caso esta proposta seja aprovada e nos termos da alínea j), do nº1, 

do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, deve 

a mesma ser encaminhada à próxima Assembleia Municipal, para que seja 

sancionada pelo referido órgão. ------------------------------------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2019 --------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, aprovar a 

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

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

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

Foi apresentada, sobre a matéria, a seguinte declaração, por parte do 

Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo: ---- 

“A sua posição de abstenção justifica-se, em coerência com anteriores 

posições, por si, assumidas, no Executivo Municipal, sobre a matéria, 

embora reconhecendo que a situação, em apreciação, não é da 

responsabilidade dos atuais órgãos administrativos da Freguesia.” --- 

 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. “PRO MONTES - ASSOCIAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPAÇO RURAL”. PROPOSTA Nº 

113/GAP/19. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Pro Montes - Associação de Desenvolvimento e Promoção do Espaço 

Rural”, NIPC 513 008 586, com sede na rua do Areal, nº 283, em Loivos, 

Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, Concelho de Chaves, solicitou 

apoio financeiro para realizar o “VI Encontro de Coros de Natal de 

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

De acordo com os estatutos esta associação visa, designadamente: ---- 

 Organização de eventos formativos, culturais e outros; --------- 

 Apoio a grupos de expressão artística e Workshops, abrangendo 

diversas áreas culturais como a música, o teatro, as artes plásticas, 

a dança, a literatura, etc. ----------------------------------------- 

Considerando a importância deste evento, calendarizado para o mês de 

dezembro, com a presença confirmada de 6 coros, cuja atuação vai ter 

lugar na Igreja Matriz; --------------------------------------------- 

Considerando que este espetáculo integra a oferta cultural do concelho 

há 5 anos, estando este ano na 6ª edição, contando com a presença de 

170 pessoas dos grupos participantes; ------------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização da atividade recreativa e cultural, as quais são 

promotoras de convívio e bem-estar das populações; ------------------ 

Considerando que o Município de Chaves entende como sendo de interesse 

municipal o desenvolvimento destas iniciativas, contribuindo elas, de 
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forma decisiva para a dinamização do Concelho nas diversas áreas de 

ação; -------------------------------------------------------------- 

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, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, 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. ------------------ 

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

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 seja apoiada a instituição “Pro Montes Associação de 

Desenvolvimento e Promoção do Espaço Rural” com o valor de 1.250,00 

€; ----------------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

c) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

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

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica 04.07.01.04 ------------------------------------------------- 

e) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

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

Chaves, 2 de dezembro de 2019 --------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

5. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E 

DESPORTIVAS. PROPOSTA Nº 114/GAP/19. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CHAVES, com o NIPC 503 327 476, com sede no Edifício Museu 

Ferroviário de Chaves, 1º Piso, em Chaves, vem requerer apoio 

financeiro no montante de 8.000,00 € (oito mil euros) para o 

desenvolvimento do plano de atividades que se anexa, tendo em atenção 

que muitos dos eventos constantes no plano já tiveram efetivação. --- 
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Considerando que esta associação é responsável pela 

conceção/realização de diversas atividades, de cariz recreativo, 

desportivo e cultural, direcionadas para os funcionários e suas 

famílias, nomeadamente; --------------------------------------------- 

 Dia em família; ------------------------------------------------ 

 Jogos sem fronteiras; ------------------------------------------ 

 S. João; ------------------------------------------------------- 

 S. Martinho; --------------------------------------------------- 

 Competições desportivas entre os trabalhadores da autarquia; --- 

 Atividades culturais e de lazer, entre as quais, visitas guiadas. 

Considerando que as atividades mencionadas fomentam o salutar convívio 

entre os sócios, familiares e amigos, promovendo, de acordo com cada 

atividade, diversos objetivos de socialização, prática de desporto, 

conhecer novos destinos, etc.; -------------------------------------- 

Considerando que as atividades calendarizadas, envolvem um orçamento 

superior às receitas do CCD/CMC; ------------------------------------ 

Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea p) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

2 – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO: ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do nº2, do artigo 23º, e na alínea p) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

deliberação no sentido de: ------------------------------------------ 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural com o CCD/CMC, com o 

NIPC 503 327 476, com sede no Largo da Estação, em Chaves, titulando 

a comparticipação financeira do plano de atividades para 2019, 

mediante a atribuição de um apoio, no valor global de €8.000,00, (oito 

mil euros), concretizando os objetivos constantes do Contrato Programa 

de Desenvolvimento Cultural: ---------------------------------------- 

b) Que o contrato em questão possa vigorar para o ano económico de 

2019; -------------------------------------------------------------- 

c) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Contrato Programa 

de Desenvolvimento Cultural, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; ------------------------------------------------------- 

d) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

I. promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 
como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

II. dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada;  
e) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.01. ------------------------------------------------------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2019 --------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Plano de Atividades e Orçamento para 2019; ------------------------ 

- Minuta do Contrato Programa; -------------------------------------- 
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- Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira. ------- 

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

MINUTA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL -------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

……………...e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos 

Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de … de …… de 2019; --------------------------- 

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

Segundo: Centro Cultural Desportivo dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Chaves, com o NIPC 503 327 476, com sede no Edifício 

Museu Ferroviário, 1º Piso, em Chaves, neste ato legalmente 

representado pelo Presidente da Direção, Marcos Barroco, titular do 

Cartão de Cidadão n.º ________, válido até ________ . --------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/201…, foi aprovada 

a Proposta nº 114/ 2019, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2019; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:  

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio ao 

Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento Cultural, que o CCD/CMC apresentou a este Município, 

referente ao ano de 2019, na prática de atividades recreativas e 

culturais, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa. 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2019. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

1. A comparticipação financeira, de natureza pecuniária, a prestar 

pelo Município de Chaves ao CCD/CMC é de 8 000,00 € (oito mil euros), 

nos termos do Programa de Atividades, oportunamente, apresentado. --- 

2. A liquidação do subsídio em causa será feita de uma só vez, sendo 

suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.04, correspondendo ao 

presente encargo o Compromisso nº 2019/3603 extraído do sistema 

informático de apoio à execução orçamental. ------------------------- 

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

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao CCD/CMC será 

liquidada através de transferência bancária para o IBAN PT50 

003502490004876313073. --------------------------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 
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3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato o técnico superior do Município de Chaves, Dr.º Jorge 

Leite. ------------------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 
essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação trimestral de relatórios sobre a boa execução do 

programa cultural; -------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2019. ------------------ 

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

O Presidente da Direção do CCD/CMC ---------------------------------- 

Em Anexo: - Plano Anual de Atividades de 2019; ---------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; - Certidão comprovativa da    situação tributária regularizada; 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2 -- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (IRS) – PAULO JORGE DOS 

SANTOS TEIXEIRA – PROCESSO 168/14 – RUA SÃO JOSÉ - MADALENA - 

INFORMAÇÃO Nº 416/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
O Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira na qualidade de proprietário, 

veio através do requerimento nº 1211/19, solicitar certidão 

comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua de São José nº 32 

e 36, em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi 

recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para 

os seguintes efeitos: ---------------------------------------------- 

a) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------ 

b) Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

decorrentes da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); - 

c)  Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º 

do EBF, alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro). ---------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O 

prédio urbano está situado na Rua de São José nº 32 e 36, freguesia 

da Madalena e Samaiões, concelho de Chaves e está descrito no registo 

da Conservatória com o nº108/20080408 (A,B,C e D) e inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo nº1737. ---------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.2. O Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira no dia 21 de março de 

2014 apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº1/15 em 5 de janeiro de 2015. -------------- 

1.2.3.Em 21 de maio de 2019 veio o requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 14 de 

julho de 2019, com o nº73/19. -------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 
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29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71º do EBF. -------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA AUTÓNOMA DE 5% DAS MAIS-VALIAS - 

As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 

território português decorrentes da primeira alienação, do imóvel 

localizado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa 

autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o nº 5º do artigo 71º do EBF. ----------- 

2.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. -------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€, tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias 

auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português decorrentes da alienação e tributação dos rendimentos 

prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS à taxa de 5%, quando 

sejam decorrentes de arrendamento (artigo 71º do EBF). -------------- 

3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ---------------------- 

3.4. No dia 26 de janeiro de 2015 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.5. No dia 29 de outubro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas 
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as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas 

ao processo. -------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos 

proprietários do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.7. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo 

o disposto no ponto 3.3 e 3.6, fica enquadrado no regime específico 

que permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. -- 

3.8. Considerando que o prédio urbano se situa dentro da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, 

fica sujeito a tributação à taxa autónoma de 5%, no caso da primeira 

alienação, as mais-valias auferidas por sujeito passivo de IRS. ----- 

3.9. No que respeita à certidão para tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos por arrendamento, a mesma incide sobre 

as frações a seguir descriminadas: --------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 1737 
Uso da unidade 

Fração A– R/Chão Serviços/comércio 

Fração B -1º Andar  Habitação 

Fração C – 2º Andar Frente e Águas Furtadas Habitação 

Fração D – 2º Andar Traseiro Habitação 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, em nome do pelo 

Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira, contribuinte nº 207 530 955, para 

efeitos de dedução de IRS em 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário com as obras de reabilitação até ao limite de 500€, 

tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos 

passivos de IRS residentes em território português decorrentes da 

primeira alienação, e tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais 

auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português, nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com os números 18 e 24 do artigo 71º do EBF. ----------------- 

4.4. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.7. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.20. --------------------------------------------------------  

Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.4. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI E IMT – 

PAULO JORGE DOS SANTOS TEIXEIRA – PROCESSO 168/14 – RUA SÃO JOSÉ - 

MADALENA - INFORMAÇÃO Nº 417/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES 

BALTAZAR. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira na qualidade de proprietário, 

veio através do requerimento nº 1202/19, solicitar certidão 

comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua de São José nº 32 

e 36, em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi 

recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para 

os seguintes efeitos: ----------------------------------------------- 

d) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ----------------------------------------- 

e) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua de São José nº 32 e 36, freguesia 

da Madalena e Samaiões, concelho de Chaves e está descrito no registo 

da Conservatória com o nº108/20080408 (A,B,C e D) e inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo nº1737. ---------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi 

adquirido pelo Sr. Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira, no dia 4 de 

outubro de 2013. --------------------------------------------------- 

1.2.2. O Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira no dia 21 de março de 

2014 apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº1/15 em 5 de janeiro de 2015. -------------- 

1.2.3.Em 21 de maio de 2019 veio o requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 14 de 

julho de 2019, com o nº73/19. --------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

 

 

 

 



                                                                F. 60 

                                                                  _____________________ 
 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. - 

3.4. No dia 26 de janeiro de 2015 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.5. No dia 29 de outubro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas 

as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas 

ao processo. -------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos 

proprietários do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.325%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: ------------------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 

1737 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A– R/Chão Serviços/comércio 30/09/2018 53 300,00€ 173,23€ 519,69€ 
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Fração B -1º Andar  Habitação 30/09/2018 17 990,00€ 58,47€ 175,41€ 

Fração C – 2º Andar 

Frente e Águas 

Furtadas 

Habitação 30/09/2018 42 560,00€ 138,32€ 414,96€ 

Fração D – 2º Andar 

Traseiro 
Habitação 30/09/2018 25 730,00€ 83,64€ 250,86€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 453,64€ e de 1 

360,92€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes a todas as 

frações do imóvel objeto de apreciação. ---------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, 4 de outubro de 2013, e a emissão do 

alvará de obras de reconstrução/alteração em 5 de janeiro de 2015, não 

ultrapassou os três anos, o requerente cumpriu o prazo estipulado na 

alínea b) do nº2 do EBF. ------------------------------------------- 

O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado 

pelo Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira, contribuinte nº 207 530 955, 

conforme documento com a referência de pagamento 

nº160.113.018.825.603, na importância de 380,00€, em 4 de outubro de 

2013. -------------------------------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome de Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira, 

contribuinte nº 207 530 955, por um período de três anos, dando 

cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. --------------- 

4.2. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do 

prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três 

anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, no 

valor total de 380,00€, ao Sr. Paulo Jorge dos Santos Teixeira, 

contribuinte nº 207 530 955, com base no estipulado na alínea b) do 

nº2 do artigo 45º do EBF. ------------------------------------------- 

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI e restituição do IMT, deverá, posteriormente ser submetido para 

deliberação, à Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da 

competência deste órgão conceder isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos, de acordo com o disposto no ponto 2.º do 

artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). - 

4.5. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara 

Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento da situação do edifício. ----------------- 

4.6. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.20. --------------------------------------------------------  

Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.5. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI E IMT – 

ADÉRITO COSTA MEDEIROS – PROCESSO 380/16 – RUA DIREITA, Nº 96/98 - 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 418/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR 

ARTUR LOPES BALTAZAR. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. Adérito Costa Medeiros na qualidade de proprietário, veio através 

do requerimento nº 1634/19, solicitar certidão comprovativa que o 

edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 96/98, em Chaves, se 

localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: 

f) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ----------------------------------------- 

g) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ----- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 96/98, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº1883/20090416 (A,B,C,D,E,F,G, E e H) e inscrito 

na respetiva matriz predial sob o artigo nº6932. -------------------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 Através do requerimento nº2341/19 datado de 29 de outubro, o Sr. 

Adérito Costa Medeiros juntou ao processo a escritura de permuta de 

cedência do prédio pelo Sr. José Manuel Dias, realizada no dia 23 de 

março de 2017. ------------------------------------------------------ 

Esta permuta deu origem ao pagamento do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões onerosas de imóveis- IMT, no valor de 1 783,84€ (documento 

entregue com o requerimento nº 2341/19). ---------------------------- 

 1.2.2. O projeto foi aprovado por despacho vereador responsável em 

21 de julho de 2016, com informação favorável da Divisão de Salvaguarda 

do Centro Histórico, sendo concedido o alvará de obras de reconstrução 

e alteração nº77/17 em 6 de julho de 2017. -------------------------- 

1.2.3.Em 1 de agosto de 2019 veio o requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 10 de 

setembro de 2019, com o nº122/19. ----------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------- 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 
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2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------ 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ---------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. -- 

3.4. No dia 3 de novembro de 2016 a comissão municipal fez uma vistoria 

ao prédio, por iniciativa do Município, com vista a verificar as 

condições de segurança e de salubridade, quando o prédio era 

propriedade do Sr. José Manuel Dias. ------------------------------- 

A comissão considerou que o estado de conservação do imóvel, era para 

a fração A  Mau (nível 2) e péssimo (nível 1) para as frações B e C, 

conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo nº 98/01. 

3.5. No dia 8 de outubro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas 

as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas 

ao processo. -------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. --------------------------------- 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.325%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 
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município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: -------------------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial-

6932 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A– piso 0 

lado direito 
Serviços/comércio 24/01/2019 44 280,00€ 143,91€ 431,73€ 

Fração B - piso 0 

lado esquerdo  
Serviços/comércio  24/01/2019 60 740,00€ 197,41€ 592,23€ 

Fração C – piso 1 

lado direito 
Habitação 24/01/2019 40 760,00€ 132,47€ 397,41€ 

Fração D – piso 1 

lado esquerdo 
Habitação 24/01/2019 40 430,00€ 131,40€ 394,20€ 

Fração E – piso 2 

lado direito  
Habitação 24/01/2019 40 760,00€ 132,47€ 397,41€ 

Fração F – piso 2 

lado esquerdo 
Habitação 24/01/2019 41 750,00€ 135,69€ 407,07€ 

Fração G – piso 3 

lado direito  
Habitação 24/01/2019 34 320,00€ 111,54€ 334,62€ 

Fração H – piso 3 

lado esquerdo 
Habitação 24/01/2019 33 670,00€ 109,43€ 328,29€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 1 094,32€ e de 3 

282,96€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. ---------------------------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, através de permuta no dia 23 de março de 

2017, e a emissão do alvará de obras de reconstrução e alteração em 6 

de julho de 2017, não ultrapassou os três anos, o requerente cumpriu 

o prazo estipulado na alínea b) do nº2 do EBF. --------------------- 

O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado 

pelo Sr. Adérito Costa Medeiros, contribuinte nº 188 298 460, conforme 

documento com a referência de pagamento nº160.416.075.386.033, na 

importância de 1 783,84€, em 23 de março de 2016. ------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome de Sr. Adérito Costa Medeiros, contribuinte 

nº 188 298 460, por um período de três anos, dando cumprimento ao 

disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. ------------------------------ 

4.2. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do 

prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três 

anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, no 

valor total de 1 783,84€, ao Sr. Adérito Costa Medeiros, contribuinte 

nº 188 298 460, com base no estipulado na alínea b) do nº2 do artigo 

45º do EBF. --------------------------------------------------------- 

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI e restituição do IMT, deverá, posteriormente ser submetido para 

deliberação, à Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da 

competência deste órgão conceder isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos, de acordo com o disposto no ponto 2.º do 

artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). -- 

4.6. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara 

Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento da situação do edifício. ----------------- 
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4.7. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.20. --------------------------------------------------------  

Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

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. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DEDUÇÃO DE IRS – ADÉRITO 

COSTA MEDEIROS – PROCESSO 380/16 – RUA DIREITA Nº 96/98 - SANTA MARIA 

MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 419/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES 

BALTAZAR. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. Sr. Adérito Costa Medeiros na qualidade de proprietário, veio 

através do requerimento nº 1635/19, solicitar certidão comprovativa 

que o edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 96/98, em Chaves, 

se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: 

h) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------- 

i)  Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º 

do EBF, alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro). --------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 96/98, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº1883/20090416 (A,B,C,D,E,F,G, E e H) e inscrito 

na respetiva matriz predial sob o artigo nº6932. -------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1. O projeto apresentado pelo requerente foi aprovado por despacho 

vereador responsável em 21 de julho de 2016, com informação favorável 

da Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico, tendo sido concedido o 

alvará de obras de reconstrução e alteração nº77/17 em 6 de julho de 

2017. -------------------------------------------------------------- 

1.2.2.Em 1 de agosto de 2019 veio o requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 10 de 

setembro de 2019, com o nº122/19. ----------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 
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posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO -------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS ------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------- 

2. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€ e tributação dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS à taxa de 5%, quando sejam decorrentes de 

arrendamento (artigo 71º do EBF). ----------------------------------- 

3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ---------------------- 

3.4. No dia 3 de novembro de 2016 a comissão municipal fez uma vistoria 

ao prédio, por iniciativa do Município, com vista a verificar as 

condições de segurança e de salubridade, quando o prédio era 

propriedade do Sr. José Manuel Dias. -------------------------------- 

A comissão considerou que o estado de conservação do imóvel, era para 

a fração A  Mau (nível 2) e péssimo (nível 1) para as frações B e C, 

conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo nº 98/01. 

3.5. No dia 8 de outubro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 
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considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas 

as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas 

ao processo. ------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------- 

3.7. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo 

o disposto no ponto 3.3 e 3.6, fica enquadrado no regime específico 

que permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. -- 

3.8. No que respeita à certidão para tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos por arrendamento, a mesma incide sobre 

as frações a seguir descriminadas: ---------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial-6932 
Uso da unidade 

Fração A– piso 0 lado direito Serviços/comércio 

Fração B - piso 0 lado esquerdo Serviços/comércio 

Fração C – piso 1 lado direito Habitação 

Fração D – piso 1 lado esquerdo Habitação 

Fração E – piso 2 lado direito Habitação 

Fração F – piso 2 lado esquerdo Habitação 

Fração G – piso 3 lado direito Habitação 

Fração H – piso 3 lado esquerdo Habitação 

3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, em nome do pelo 

Sr. Adérito Costa Medeiros, contribuinte nº 188 298 460, para efeitos 

de dedução de IRS em 30% dos encargos suportados pelo proprietário com 

as obras de reabilitação até ao limite de 500€ e tributação à taxa de 

5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português, nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

4.4. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.7. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.20. --------------------------------------------------------  

Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI E IMT – 

EDUARDO JOSÉ DA GRAÇA TIAGO – PROCESSO 445/18– RUA DIREITA 205/207 – 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 421/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR 

ARTUR LOPES BALTAZAR. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. Eduardo José da Graça Tiago, na qualidade de proprietário, veio 

através do requerimento nº 2493/19, solicitar certidão comprovativa que 

o edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 205 a 207, em Chaves, se 

localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos:--- 

j) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------ 

k) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 205 a 207, freguesia 

de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo 

da Conservatória com o nº4460/20150113 (A,B e C) e inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo nº6972. ----------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi 

adquirido pelo Sr. Eduardo José da Graça Tiago no dia 23 de março de 

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

1.2.2. O Sr. Eduardo José da Graça Tiago no dia 12 de junho de 2018 

apresentou ao Município, o pedido de comunicação de obras de escassa 

relevância urbanísticas, isentas de licença, tendo sido aprovadas por 

despacho do vereador responsável, no dia 4 de julho de 2018, com 

informação favorável da Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico. - 

1.2.3.Em 10 de setembro de 2019 veio o requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 14 

de outubro de 2019, com o nº138/19. --------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

 

 

 

 



                                                                F. 69 

                                                                  _____________________ 
 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------ 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. - 

3.4. No dia 31 de julho de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de médio (nível 3) para o rés-

do-chão e mau (nível 2) para os andares, conforme consta das fichas 

de avaliação, anexas ao processo. ---------------------------------- 

3.5. No dia 1 de outubro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de médio (nível 3) para o rés-

do-chão e bom (nível 4) para os andares do prédio, conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo. --------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram dois níveis acima do 

atribuído antes da intervenção, no que diz respeito aos andares. 

Relativamente ao rés-do-chão como manteve o mesmo nível de conservação 

não está em condições de lhe ser atribuído o benefício fiscal. ----- 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram o desempenho térmico, em relação à situação 

do edifício antes da intervenção. ----------------------------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.325%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 
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município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: ------------------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 

6972 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A– R/Chão Serviços/comércio 29/08/2019 15 590,00€ SEM ISENÇÃO 

Fração B -1º Andar  Habitação 29/08/2019 11 840,00€ 38,48€ 115,44€ 

Fração C – 2º Andar  Habitação 29/08/2019 16 210,00€ 52,68€ 158,04€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 91,16€ e de 

273,48€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes a todas as 

frações do imóvel objeto de apreciação. ----------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, 23 de março de 2016, e o pedido de 

comunicação de obras em 12 de junho de 2018, não ultrapassou os três 

anos, o requerente cumpriu o prazo estipulado na alínea b) do nº2 do 

EBF. --------------------------------------------------------------- 

O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado 

pelo Sr. Eduardo José da Graça Tiago, contribuinte nº 185 495 885, 

conforme documento com a referência de pagamento 

nº160.216.075.872.035, na importância de 320,00€, em 23 de março de 

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

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome de Sr. Eduardo José da Graça Tiago, 

contribuinte nº 185 495 885, por um período de três anos, relativamente 

às frações B e C, dando cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º 

do EBF. ------------------------------------------------------------ 

4.2. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do 

prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três 

anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, no 

valor total de 320,00€, ao Sr. Eduardo José da Graça Tiago, 

contribuinte nº 185 495 885, com base no estipulado na alínea b) do 

nº2 do artigo 45º do EBF. ------------------------------------------ 

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI e restituição do IMT, deverá, posteriormente ser submetido para 

deliberação, à Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da 

competência deste órgão conceder isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos, de acordo com o disposto no ponto 2.º do 

artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). --

4.5. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara 

Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento da situação do edifício. -----------------

4.6. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.20. --------------------------------------------------------  
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Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DEDUÇÃO DE IRS – EDUARDO 

JOSÉ DA GRAÇA TIAGO – PROCESSO 445/18– RUA DIREITA 205/207 – SANTA 

MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 422/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR 

LOPES BALTAZAR. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. Eduardo José da Graça Tiago, na qualidade de proprietário, veio 

através do requerimento nº 1922/19, solicitar certidão comprovativa 

que o edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 205 a 207, em Chaves, 

se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos:  

l) Isenção de IMI pelo período de cinco anos (n.º7 do artigo 71º do 

Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos Benefícios Fiscais 

- EBF); ------------------------------------------------------------ 

m) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (n.º 8 do artigo 71º do EBF); ------------------ 

n) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------ 

o) Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 6 do artigo 71.º 

do EBF). ----------------------------------------------------------- 

A legislação invocada no requerimento foi alterada pela Lei nº114/2017 

de 29 de dezembro, orçamento do estado para o ano de 2018. O ponto nº7 

do artigo 71º do EBF, referente à isenção de IMI, foi substituído e 

refere-se agora aos “rendimentos prediais auferidos por sujeitos 

passivos de IRS”. O ponto nº 8 do artigo 71º do EBF, referente ao IMT, 

foi revogado. ------------------------------------------------------ 

Posteriormente o requerente apresentou novo pedido de certidão para 

efeitos de isenção de IMI e IMT, requerimento nº2493/19, já ao abrigo 

do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que vai ser apreciado 

num processo em separado. ------------------------------------------ 

Assim relativamente ao requerimento nº 1922/19 vai ser analisado, 

unicamente, a dedução de IRS, alíneas c) e d) do referido requerimento. 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 205 a 207, freguesia 

de Santa maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo 

da Conservatória com o nº4460/20150113 (A,B e C) e inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo nº6972. ----------------------  

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1. O Eduardo José da Graça Tiago no dia 12 de junho de 2018 

apresentou ao Município, o pedido de comunicação de obras de escassa 

relevância urbanística, isentas de licença, tendo sido aprovadas por 

despacho do vereador responsável, no dia 4 de julho de 2018, com 

informação favorável da Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico.- 

1.2.2.Em 10 de setembro de 2019 veio o requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 14 

de outubro de 2019, com o nº138/19. --------------------------------- 
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2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ---- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO -------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71º do EBF. -------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. -------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ---------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€ e tributação dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS à taxa de 5%, quando sejam decorrentes de 

arrendamento (artigo 71º do EBF). ---------------------------------- 

3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ---------------------- 
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3.4. No dia 31 de julho de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de médio (nível 3) para o rés-

do-chão e mau (nível 2) para os andares, conforme consta das fichas 

de avaliação, anexas ao processo. ---------------------------------- 

3.5. No dia 1 de outubro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de médio (nível 3) para o rés-

do-chão e bom (nível 4) para os andares do prédio, conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo. --------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram dois níveis acima do 

atribuído antes da intervenção, no que diz respeito aos andares. 

Relativamente ao rés-do-chão como manteve o mesmo nível de conservação 

não está em condições de lhe ser atribuído o benefício fiscal. ----- 

3.7. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo 

o disposto no ponto 3.3 e 3.6, fica enquadrado no regime específico 

que permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. - 

3.8. No que respeita à certidão para tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos por arrendamento, a mesma incide sobre 

as frações a seguir descriminadas: --------------------------------- 
Imóvel 

Artigo matricial 6972 
Uso da unidade 

Fração A– R/Chão 
Sem dedução 

Fração B -1º Andar  Habitação 

Fração C – 2º Andar Habitação 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO  --------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, em nome do Sr. 

Eduardo José da Graça Tiago, contribuinte nº 185 495 885, para efeitos 

de dedução de IRS em 30% dos encargos suportados pelo proprietário com 

as obras de reabilitação até ao limite de 500€, e tributação à taxa 

de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português, relativamente às frações B e C, 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de acordo com 

os números 18 e 24 do artigo 71º do EBF. ---------------------------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.3. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.20. --------------------------------------------------------  

Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.9. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DEDUÇÃO DE IRS – MARIA 

ALCIDES REBELO MARQUES – PROCESSO 673/17 – RUA BISPO IDÁCIO, Nº 45 - 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 423/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR 

ARTUR LOPES BALTAZAR. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sra. Maria Alcides Rebelo Marques, na qualidade de proprietária, 

veio através do requerimento nº 2277/19, solicitar certidão 

comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Bispo Idácio nº45, 

em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para os 

seguintes efeitos: -------------------------------------------------- 

p) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------- 

q) Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

decorrentes da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF; -- 

r) Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º 

do EBF). ----------------------------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Bispo Idácio nº45, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº3617/20100923 (A,B e C) e inscrito na respetiva 

matriz predial sob o artigo nºP6973. ------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1. A Sra. Maria Alcides Rebelo Marques no dia 25 de setembro de 

2017 apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/ampliação nº25/18 em 22 de fevereiro de 2018. ---------- 

1.2.2.Em 29 de julho de 2019 veio a requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 28 de 

agosto de 2019, com o nº114/19. ------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013.-------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 
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2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA AUTÓNOMA DE 5% DAS MAIS-VALIAS - 

As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 

território português decorrentes da primeira alienação, do imóvel 

localizado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa 

autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o nº 5º do artigo 71º do EBF.  ---------- 

2.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ---------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€. ----------------------------------------------------- 

3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ----------------------- 

3.4. No dia 21 de novembro de 2017 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, fração única, 

tendo sido considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), 

conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. ----------- 

3.5. No dia 11 de junho de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) somente 

para as frações B e C do prédio (1º e 2º Andares) uma vez que o rés-

do-chão (fração A) não foi objeto de reabilitação, conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo. ---------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela 

proprietária do imóvel, neste caso, as frações B e C, subiram mais de 

dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. ---------------- 
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3.7. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo 

o disposto no ponto 3.6, fica enquadrado no regime específico que 

permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pela 

proprietária com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. --- 

3.8. Considerando que o prédio urbano se situa dentro da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, 

fica sujeito a tributação à taxa autónoma de 5%, no caso da primeira 

alienação, as mais-valias auferidas por sujeito passivo de IRS. ----- 

3.9. No que respeita à certidão para tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos por arrendamento, a mesma incide sobre 

as frações a seguir descriminadas: --------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 6973 
Uso da unidade 

Fração A – R/Chão Sem Redução 

Fração B -1º Andar  Habitação 

Fração C – 2º Andar  Habitação 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

dedução de IRS em 30% dos encargos suportados pela proprietária, Sra. 

Maria Alcides Rebelo Marques, contribuinte nº185 977 383, com as obras 

de reabilitação até ao limite de 500€, tributação à taxa autónoma de 

5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes 

em território português decorrentes da primeira alienação, e 

tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos 

passivos de IRS residentes em território português, relativamente às 

frações B e C do artigo matricial nº 6973, nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo 

71º do EBF. -------------------------------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.3. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 21 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.21. --------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. À reunião do executivo municipal para apreciação e 

deliberação quanto ao proposto nesta informação técnica. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI – 

FLORINDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA BATISTA – PROCESSO 705/13 – RUA DOS 

DRAGÕES - SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 425/DSCH/19, DO TÉCNICO 

SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 
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A Sra. Florinda D’Oliveira Teixeira Batista na qualidade de 

proprietária, vem através do requerimento nº 2522/19, solicitar 

certidão comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua dos 

Dragões nº14, em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e 

foi recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, 

para os seguintes efeitos: ----------------------------------------- 

s) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF).------------------------------------------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua dos Dragões nº14, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº323/20070515 (A e B) e inscrito na respetiva 

matriz predial sob o artigo nº6912. --------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1. A Sra. Florinda D’Oliveira Teixeira Batista no dia 3 de outubro 

de 2013 de 2013 apresentou ao Município, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº99/15 em 2 de julho de 2015. --------------- 

1.2.2.Em 11 de dezembro de 2018 veio a requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 27 

de dezembro de 2018, com o nº166/18. -------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ---------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI (artigo 45º do EBF). ------------- 
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3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. -- 

3.4. No dia 24 de setembro de 2015 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.5. No dia 12 de março de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas 

as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas 

ao processo. -------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos 

proprietários do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.325%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: -------------------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 6912 
Uso da unidade 

Data 

Avaliação 
VPT 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3 

anos) 

Fração A– R/Chão Serviços/comércio 9/10/2018 12 490,00€ 40,59€ 121,77€ 

Fração B -1º e 2º Andar es Habitação 9/10/2018 34 460,00€ 112,00€ 336,00€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 152,59€ e de 

457,77€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes a todas as 

frações do imóvel objeto de apreciação. ----------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome da Sra. Florinda D’Oliveira Teixeira Batista, 

contribuinte nº 180 464 914, por um período de três anos, dando 

cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. --------------- 

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI deverá posteriormente ser submetido para deliberação, à 

Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da competência deste 

órgão conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos, 

de acordo com o disposto no ponto 2.º do artigo 16º da Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro (que estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais). --------------------------- 



                                                                F. 79 

                                                                  _____________________ 
 

4.5. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara 

Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento da situação do edifício. ----------------- 

4.6. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 22 de novembro de 2019 --------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.22. --------------------------------------------------------  

Ao executivo municipal para efeitos de apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA RUA DO RIO – PROCESSO N.º 864/18 – 

LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO ABREU MACHADO – RUA DO RIO, FREGUESIA DE SANTA 

MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. 

ENG.ª BRUNO RUA DATADA DE 21.11.2019. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pela Sra. 

Leopoldina da Conceição Abreu Machado. O pedido foi registado com o 

n.º de requerimento 2259/18, relativo ao processo n.º 864/18.-------- 

A solicitação referida, consiste no pedido para que se proceda à 

abertura ao trânsito automóvel na Alameda de Trajano, na margem direita 

do Rio Tâmega, na zona adjacente à Ponte Romana.--------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

De acordo com o “Projeto de qualificação do espaço público da margem 

direita do Rio Tâmega”, o qual está a ser executado por iniciativa do 

Município de Chaves, e se prevê que esteja concluído em breve, as 

medidas a implementar em termos de trânsito automóvel na zona à qual 

a requerente se refere, estão previstas nas peças de sinalização 

incluídas no projeto de execução. ----------------------------------- 

Como se pode verificar na figura (incluída no projeto), para o local, 

está prevista apenas a circulação de viaturas para cargas e descargas 

e também para moradores. O que supostamente, vai ao encontro da 

solicitação apresentada pela Sra. Leopoldina da Conceição Abreu 

Machado.------------------------------------------------------------ 
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No entanto e conforme as duas imagens seguintes, verifica-se a 

existência de dois sinais de trânsito C2 (trânsito proibido) nos dois 

extremos da Rua do Rio, o que impede a circulação de qualquer viatura 

na via.------------------------------------------------------------- 

Assim, atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 

Sinalização e Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, 

e ulteriores alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela 

Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 

opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser removidos 

ambos os sinais existentes (C2), e colocados em seu lugar: um sinal 

de trânsito H3 (trânsito de sentido único) no início da Rua do Rio no 

entroncamento com a Alameda de Trajano e um sinal de trânsito C1 

(sentido proibido) na Rua do Rio no entroncamento com a Rua do 

Tabolado, respetivamente.------------------------------------------- 

 
(sinal de trânsito C2 no entroncamento entre a Rua do Rio e a Alameda 

de Trajano)--------------------------------------------------------- 
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(sinal de trânsito C2 no entroncamento entre a Rua do Rio e a Rua do 

Tabolado)----------------------------------------------------------- 

Estima-se que os encargos com a materialização das ações propostas, 

possam ascender a 200,00€ (duzentos euros), aproximadamente.--------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada, de 

acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito e do Código da 

Estrada;------------------------------------------------------------ 

b) Notificar o Presidente da Freguesia de Santa Maria Maior, o 

Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação;- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica; 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

e) Dar conhecimento do teor desta informação à requerente.-------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 

TEIXEIRA PEIXOTO, DE 21.11.2019:------------------------------------- 
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Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, dou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente ao 

sancionamento da estratégia procedimental enunciada no seu ponto 4.— 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE 

21.11.2019.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a estratégia procedimental gizada na presente 

informação técnica, e, em coerência, deve a mesma ser submetida à 

apreciação e deliberação do órgão executivo municipal.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

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

1 – A circulação de veículos e a realização de cargas e descargas, e 

a ausência de sinalização que limite ou condicione a circulação de 

veículos de grandes dimensões, pode colocar em crise as 

infraestruturas existentes, muito concretamente, algumas escadas e 

outras instalações. ------------------------------------------------- 

2 – Os veículos deveriam circular com distâncias mínimas aos edifícios, 

não acautelando a circulação de peões, nessa zona. ------------------ 

3 – A abertura à circulação automóvel, também não acautela a 

circulação/estacionamento de veículos debaixo da Ponte Romana e pode 

ainda implicar a paragem de veículos durante longos períodos de tempo. 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, tecido o seguinte comentário: ------------------------------ 

1 – Pese embora as considerações feitas pelo Senhor Vice-presidente, 

entende que as questões de mobilidade e de acesso quer das pessoas com 

mobilidade reduzida que residem neste local, quer dos restantes 

utilizadores da via, devem permitir o trânsito de veículos com as 

dimensões adequadas à circulação nestas vias. ----------------------- 

2 – Com a sinalização agora proposta, é possível compaginar a 

circulação pedonal e automóvel, ao mesmo tempo que se garante que a 

Ponte Romana fica desafogada de carros, que permitam usufruir 

visualmente do seu encanto. ----------------------------------------- 

3 – A proposta técnica sufragada pela Divisão de Projetos e Mobilidade 

(DPM), cuidou de aferir, aliás como expressamente referida na mesma, 

da coerência e compatibilidade da solução de mobilidade preconizada 

com o projeto de requalificação urbanística em execução na margem 

direita do Tâmega. -------------------------------------------------- 

 

 

3.12. COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA FREGUESIA DE ANELHE – PROCESSO N.º 

992/18 – JUNTA DE FREGUESIA DE ANELHE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. ENG.ª BRUNO RUA DATADA DE 19.11.2019. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, via correio 

eletrónico, pelo Sr. Arlindo Santos Costa, presidente da Freguesia de 
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Anelhe. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2595/18, 

relativo ao processo n.º 992/18.------------------------------------- 

A solicitação referida, integra 2 (dois) pedidos relativos à colocação 

de sinalização de trânsito em dois locais distintos, situados na 

freguesia de Anelhe:------------------------------------------------- 

a) Colocação de sinais de trânsito proibido a automóveis pesados na 

povoação de Anelhe;-------------------------------------------------- 

b) Colocação de sinais de trânsito proibido a automóveis pesados na 

povoação de Rebordondo;---------------------------------------------- 

Pretende-se dessa forma evitar o trânsito de viaturas de maiores 

dimensões no centro das povoações acima referidas, dada a largura das 

vias ser insuficiente para que ditos veículos efetuem manobras de 

inversão de marcha quando necessárias e os constrangimentos de tráfego 

que daí decorrem.---------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

2.1. Após reunião com o Sr. Arlindo Santos Costa para confirmação dos  

pedidos e identificação precisa dos locais a abranger, e atendendo às 

disposições legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, 

aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores 

alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela Lei 

n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 

opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas 

as seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas peças 

desenhadas em anexo:------------------------------------------------- 

a) Em Anelhe, na Rua Comendador Brenha da Fontoura, no cruzamento 

com a variante a norte da povoação: Colocação de um sinal de código 

C3B (trânsito proibido a automóveis pesados) com um painel adicional 

Modelo n.º 10b (painel indicador de aplicação) “ EXCETO ACESSO LOCAL” 

e um sinal de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento).----------------------------------------------------- 

b) Em Anelhe em cruzamentos e entroncamentos de caminhos públicos ao 

longo da variante à povoação: Colocação de cinco sinais de código B2 

(paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento).---------------- 

c) Em Anelhe, na Rua, no cruzamento com a variante a sul da povoação: 

Colocação de um sinal de código C3B (trânsito proibido a automóveis 

pesados) com um painel adicional Modelo n.º 10b (painel indicador de 

aplicação) “EXCETO ACESSO LOCAL” e um sinal de código B2 (paragem 

obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------------------------- 

d) Em Rebordondo, na Rua/Acesso do Bairro das Salgueiras, no 

cruzamento com a variante a sul da povoação: Colocação de um sinal de 

código C3B (trânsito proibido a automóveis pesados) com um painel 

adicional Modelo n.º 10b (painel indicador de aplicação) “EXCETO 

ACESSO LOCAL” e um sinal de código B2 (paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento).---------------------------------------- 

e) Em Rebordondo em cruzamentos e entroncamentos de caminhos públicos 

ao longo da variante à povoação: Colocação de seis sinais de código 

B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------------- 

f) Em Rebordondo, na Rua Central, no cruzamento com a variante a 

norte da povoação: Colocação de um sinal de código C3B (trânsito 

proibido a automóveis pesados) com um painel adicional Modelo n.º 10b 

(painel indicador de aplicação) “EXCETO ACESSO LOCAL” e um sinal de 

código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------ 

Atendendo ao perfil transversal das vias, entendem estes serviços que 

poderão ser colocados sinais de trânsito com dimensões de 60 (sessenta) 

centímetros.-------------------------------------------------------- 
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2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 1900,00€ (mil e 

novecentos euros), aproximadamente.---------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

f) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

g) Notificar o Presidente da freguesia de Anelhe, o Senhor Arlindo 

Santos Costa, da decisão que recaiu sobre a presente informação;----- 

h) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Vidago da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado com a 

alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá proceder-se 

à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares de estilo 

durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; ii) No 

sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 

TEIXEIRA PEIXOTO, DE 21.11.2019:------------------------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, dou a propor que, nos termos da mesma, seja 
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superiormente proferida decisão administrativa conducente ao 

sancionamento da estratégia procedimental enunciada no ponto 5.------ 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE --

21.11.2019.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a estratégia procedimental gizada na presente 

informação técnica, e, em coerência, deve a mesma ser submetida à 

apreciação e deliberação do órgão executivo municipal.--------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ARMAZÉM INDUSTRIAL E MUROS 

DE VEDAÇÃO, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – 

PROCESSO N.º 376/19 – PRISMA TENTAÇÃO, LDA. – PARQUE DE ATIVIDADES DE 

CHAVES, LOTE A2, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS 

DATADA DE 27.11.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Firma Prisma Tentação Lda, através do requerimento n.º 2473/19, 

apresenta projeto de especialidades referentes à construção de uma 

edificação composta por 1 piso e de área bruta de construção de 500,00 

de r/c, destinados a armazém industrial e muros de vedação do lote com 

201,00 ml.---------------------------------------------------------- 

II- Antecedentes---------------------------------------------------- 

A Firma Prisma Tentação Lda, através do requerimento n.º 1017/19, 

apresentou projeto de arquitetura para construção de um edifício 

composto por r/c com área bruta de construção 500,00 m2 e consequente 

deferimento, conforme deliberação de 11/06/2019.--------------------- 

III - Localização --------------------------------------------------- 

O terreno objeto de intervenção localiza-se no Lugar de Campo Queimado, 

Parque de Actividades-lote n.º A2 do alvará de loteamento n.º 2/2006 

(2.º aditamento), Freguesias de Outeiro Seco, em Chaves.------------- 

IV – Saneamento e Apreciação Liminar -------------------------------- 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de especialidades apresentado sob requerimento n.º 

2473/19, cumpre os termos e o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os 

Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------- 

V- Enquadramento Normas Legais em Vigor------------------------------ 

– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------------- 

O processo n.º 376/19, através do requerimento n.º2473/19 tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 20.º do RJUE por se 

tratar da apresentação dos projetos de especialidades.--------------- 

VI – Responsabilidade------------------------------------------------ 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ---- 

VII – Análise da pretensão------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2473/19, o requerente vem apresentar os 

projetos de especialidades, referentes ao projeto de arquitetura 

aprovado, para construção de uma edificação composta por 1 piso e de 

área bruta de construção de 500,00, destinados a armazém industrial, 
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bem como apresentação do projeto de arquitetura e especialidades 

referentes aos muros de vedação do lote.----------------------------- 

O projeto de arquitetura foi aprovado por deliberação do executivo 

municipal de 11/06/2019. -------------------------------------------- 

Relativamente ao uso do pavilhão industrial ser para Industria de 

Alimentar, a tramitação dos pedidos de licenciamento industrial deverá 

ocorrer através do respetivo “Balcão do empreendedor”, face ao 

enquadramento legal do licenciamento industrial –Dec.-Lei 73/2015, de 

11 de Maio, sendo a entidade coordenadora a Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte).-------------------------- 

VIII - Da Proposta em Sentido estrito ------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Deferimento do licenciamento referente à construção de uma 

edificação composta por 1 piso e de área bruta de construção de 500,00, 

destinados a armazém industrial e muros de vedação do lote com 201,00 

ml.----------------------------------------------------------------- 

2- Aprovação do projeto de arquitetura referente à construção dos 

muros de vedação com 201,00 ml, e deferimento do seu licenciamento.-- 

IX - Da Emissão de Alvará-------------------------------------------- 

O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo 

76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença, 

instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, 

nomeadamente os seguintes elementos: -------------------------------- 

n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível;--  

p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de 

obra e pelo diretor de obra; ---------------------------------------- 

q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------ 

r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; ------------------ 

s) Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho.------------------------------------------------------ 

Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos 

de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de 

obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do 

anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.---------------- 

IX – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas---------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 23.º do Capitulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010).---------------------------------------------------------- 

X – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará--------- 
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De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto 

no artigo 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a 

aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes 

mapas de medição:---------------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 

Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral)   66,80 € 

     

n.º 5 

Edificio destinado a indústria ou armazém, por 

unidade de ocupação       

a)  Até 500 m2 de área bruta de construção 1 

108,10 

€ 108,10 € 

b)  De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 0 

162,10 

€ 0,00 € 

c)  Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 0 

216,10 

€ 0,00 € 

     

n.º10 

Muros de suporte ou de vedação, ou outro tipo de 

vedações, por metro linear, inseridos ou não em 

processos referentes a edifícios identificados nos 

números anteriores acresce ao valor referido em 1  201,00 1,05 € 211,05 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 18 12,20 € 219,60 € 

  TOTAL      605,55 € 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 28.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação englobando o deferimento do pedido de licenciamento 

da operação urbanística referente à edificação de um pavilhão 

destinado à futura instalação de uma indústria de cariz alimentar, a 

implantar no Lote A2, da operação de loteamento do Parque de Atividades 

de Chaves, titulado pelo alvará n.º 2/2006, sita na Freguesia de 

Outeiro Seco, a aprovação do projeto dos muros de vedação do referido 

lote e o concomitante deferimento do pedido de licenciamento dos 

mesmos, nos termos e para os efeitos expressos nos itens VIII, IX e 

XI, deste documento.------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 28.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

N.º 99/17, PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – PROCESSO N.º 163/04 – 

IDALINA, LDA. – LUGAR DO PEDRETE, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 20.11.2019. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1299/18, referente ao processo nº 163/04, a promotora solicitou a 

receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 

obras de construção nº 99/2017. ------------------------------------- 

1.2-Sob o requerimento registado com o nº 771/19, de 04-04-2019, a 

promotora apresenta o-s seguintes elementos: ------------------------ 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio urbano 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

1981/20090424, na qual consta a área do prédio de 2 253,82 m2 ( 

Aterreno inicial – Área cedida ao domínio público). ----------------- 

-Termo de responsabilidade do director técnico das obras de 

urbanização, tituladas pelo alvará de construção nº 99/17, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 63º do Regime Jurídico de Urbanização e 

da Edificação. ------------------------------------------------------ 

-Planta de Cedência da área ao domínio público, com a indicação dos 

materiais aplicados. ------------------------------------------------ 

-Medições e Orçamento dos trabalhos referentes à execução do passeio, 

baía de estacionamento e ramal de abastecimento de água executados.--  

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

O pedido de receção provisória, objeto de apreciação, possui os 

seguintes antecedentes:  -------------------------------------------- 

2.1-Licença de construção nº 64/06, relativa á licença parcial para a 

construção da estrutura do edifício. -------------------------------- 

2.2-Álvará de Obras de Construção nº 99/17, para construção de um 

imóvel destinado a habitação coletiva, com a área de 3 504,80 m2. --- 

2.3-Certidão de propriedade horizontal, emitida em 14 de Setembro de 

2017, com a construção de 18 frações autónomas, destinadas a 

habitação.----------------------------------------------------------  

2. 4-Alvará de Autorização de Utilização nº 96/17, em 29 de setembro 

de 2017, titulando por despacho do Vereador Responsável, datado de 

28/09/2017, a autorização de utilização, para as fracções, “E”, “F”,” 

K”, “Q”, e “R”, destinadas a habitação. ----------------------------- 

2.5 -Alvará de Autorizaçãode Utilização nº 63/18, em 18 de abril de 

2018, titulando por despacho do Vereador Responsável, datado de 

06/11/2017, a autorização de utilização, para as fracções, “A”, “B”,” 

C”, “D”, “G”, “H”, “I”, “M” e “N”, destinadas a habitação. ---------- 

2.6-Alvará de Autorização de Utilização nº 88/18, em 10 de julho de 

2018, titulando por despacho do Vereador Responsável, datado de 

03/11/2017, a autorização de utilização, para as fracções, “J”, “O” e 

”P”, destinadas a habitação.----------------------------------------- 

2.7-No presente processo, registado com o nº 163/04, constam as 

seguintes cauções: -------------------------------------------------- 

• Caução prestada, mediante depósito em dinheiro, através do 

Documento de Receita Nº 2018/1/88, no valor de  € 3 750 (três mil 

setecentos e cinquenta euros), destinada a garantir a reparação das 

deteriorações que foram causadas nas infraestruturas públicas com a 

construção do edifício supra referido, a qual está prevista nos termos 

do disposto no nº 2 do artigo 86º  do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, com posteriores alterações, antes da emissão do alvará de 

autorização de utilização Nº 88/18. --------------------------------- 

• Caução prestada, mediante depósito em dinheiro, através do 

Documento de Receita Nº 2017/1/170, no valor de € 19 611,08 (dezanove 

mil seiscentos e onze euros e oito cêntimos), referente à estimativa 

do custo das obras de urbanização, incidentes no logradouro do referido 

edifício e na parcela cedida ao domínio público, com a área de 746,18 

m2, destinada a passeio, estacionamento e espaços verdes. ----------- 
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2.8-INFORMAÇÂO Nº 1209/SCOU/2018, de 30 de julho de 2018, sobre a qual 

recaiu despacho do Chefe desta unidade orgânica, Srº Engº João 

Geraldes, através da qual a requerente foi notificada para, apresentar 

nova Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio urbano, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

1981/20090424, na qual conste a área do prédio de 2 253,82 m2 (Aterreno 

inicial – Área cedida ao domínio público). -------------------------- 

2.9-No processo consta o Aditamento ao projecto da Rede de Distribuição 

de Energia em Baixa Tensão e de Iluminação Pública, acompanhado com o 

respetivo parecer favorável, emitido pela EDP-Distribuição, S.A  

(ofício com a referência Carta 612/18/D-DRCN-AVR, de 24-10-2018, 

registado nesta unidade orgânica  com o nº 2280/18, no qual se encontra 

plasmado o valor de € 9 698,00 (nove mil seiscentos e noventa e oito 

euros),  para garantia da boa e regular execução das obras de 

Eletricidade. ------------------------------------------------------ 

2.10-Relativamente ao projecto de Telecomunicações executado, consta 

no processo, Declaração do Engº Técnico Viriato Augusto Rodrigues de 

Jesus, na qualidade de técnico responsável pela Infraestruturas de 

Telecomunicações (apresentada sob o requerimento nº 760/19), na 

qualidade de técnico responsável pela Infraestruturas de 

Telecomunicações, declarando que o projecto de Telecomunicações 

apresentado sob o requerimento nº 2629/18, corresponde às 

Infraestruturas de Telecomunicações existentes no local. ------------ 

2.11-Mediante o requerimento registado com o nº 771/19, a interessada 

apresenta os seguintes elementos: ----------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização.------  

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio urbano, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior sob o 

artigo 6880º e descrito na Conservatória do Registo predial de Chaves 

com o nº 1981/20090424, no qual consta a área do prédio de 2 253,82 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

-Planta de Cedências com indicação dos materiais aplicados. --------- 

-Medições e Orçamento dos trabalhos efetivamente executados inerentes 

ao alargamento do arruamento e de abastecimento de água. ------------ 

3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO ----- 

3.1-Face ao solicitado, enquadrou-se o pedido da interessada, 

solicitado sob o requerimento nº 1299/18, nos termos do disposto no 

artigo 87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

3.2-No dia 20 de Dezembro de 2018, às 15:49 h, foi solicitado via 

email,  o competente parecer à Divisão de Obras Públicas   (pedido 

constante no processo a folhas nº 2457 e 2458), tendo em vista a 

liberação  da caução prestada mediante depósito em dinheiro, através 

do Documento de Receita Nº 2018/1/88, no valor de € 3 750 ( três mil 

setecentos e cinquenta euros), destinada a garantir a reparação das 

deteriorações que foram causadas nas infraestruturas públicas com a 

construção do edifício supra referido, a qual está prevista nos termos 

do disposto no nº 2 do artigo 86º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, com posteriores alterações, antes da emissão do alvará de 

autorização de utilização nº 88/18. --------------------------------- 

3.3-No dia 8 de janeiro de 2019 foi realizada uma vistoria técnica às 

obras de urbanização tituladas pelo alvará de obras de construção nº 

99/17, realizadas em área cedida ao domínio público, pela comissão de 

vistorias (com conhecimento da promotora), para elaboração do Auto de 

Receção Provisória. ------------------------------------------------- 

3.4-No dia 9 de Maio  de 2019, foi  realizada vistoria técnica pela 

Divisão de Obras Públicas, à envolvente do edifício, construído sob o 
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alvará de construção nº 99/17, tendo em vista a  liberação da caução,  

no valor de 3 750 €,  a que se refere o nº  2 do artigo 86º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, antes 

da emissão do alvará  de autorização Nº 88/18 ----------------------- 

3.5-Através do n/ ofício com a referência 06/DGOT/2019, datado de 03-

01-2019, foi solicitado o competente parecer à EDP-Distribuição, S.A, 

com vista à eventual receção provisória das obras de Eletricidade.---  

4-PARECER ---------------------------------------------------------- 

4.1-O pedido da interessada enquadra-se nos termos do disposto no 

artigo 87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12,  com posteriores 

alterações,  tendo sido realizada  uma vistoria técnica às obras de 

urbanização tituladas pelo alvará  de construção nº 99/17 pela comissão 

de vistorias, com conhecimento do director técnico das obras e da 

promotora, para elaboração do Auto de Receção Provisória, constante 

no processo a folhas nº 2466 e nº 2467. ----------------------------- 

4.2-Analisados os elementos apresentados sob o requerimento registado 

com o nº 760/19, nomeadamente declaração do Engº Téc.Viriato Augusto 

Rodrigues de Jesus, datada de 03-042019,  conclui-se que o projecto 

de Telecomunicações apresentado sob o requerimento nº 2629/18, 

corresponde às infraestruturas de Telecomunicações existentes no 

local, anteriormente à construção do edifício de habitação coletiva, 

pelo que não  há lugar à apresentação do termo de responsabilidade a 

que se refere a alínea d) do nº 1 do artigo 43º  do Decreto-Lei nº 

123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 92/2017, 

de 31/7. ------------------------------------------------------------ 

4.3-A EDP-Distribuição,S.A. até à presente data, ainda não emitiu 

qualquer parecer, com vista  à receção provisória  das obras de  

Eletricidade  tituladas pelo alvará  de construção nº 99/17, solicitado 

através do  n/ ofício com a referência  - 06/DGOT/2019, de 08-01-2019.  

4.4-No âmbito do atendimento ao público, no dia 8 de maio de 2019, 

esteve presente nestes Serviços Técnicos o Srº Almir Meireles, na 

qualidade de representante da sociedade por quotas, IDALINA, 

UNIPESSOAL, Lda e após pedido de esclarecimento aos Serviços Técnicos 

da EDPDistribuição, S.A, sobre o atraso na emissão do parecer 

favorável, com vista à receção provisória das obras de Eletricidade, 

concluíu-se que, no âmbito da realização das  mesmas, não foi 

comunicado o início dos trabalhos pela empresa responsável pela 

execução das infraestruturas eléctricas, conforme condição de 

aprovação do projecto, mencionada no item 2 das CONDIÇÔES TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVAS, anexas ao parecer favorável da concessionária retro 

citada.------------------------------------------------------------- 

4.5-As obras de Eletricidade, orçadas no montante de 9 698,00€, 

projetam-se sobre o passeio e a faixa de estacionamento, executadas 

na Rua Marquesa de Alorna, trabalhos estimados no montante de 2 585,95€  

4.6-As obras de urbanização, referentes à execução do passeio e faixa 

de estacionamento,  tituladas pelo alvará de construção nº 99/17, para 

alargamento da Rua Marquesa de Alorna e referidas no  Auto de Receção 

Provisória, constante  no processo a folhas nº 2466 e nº 2467, são  

passíveis de serem objeto de receção provisória,  no entanto as mesmas  

só poderão ser objeto de receção provisória, após  constar no processo 

o parecer favorável da EDP-Distribuição, S.A, necessário à receção 

provisória das obras de Eletricidade,  também tituladas pelo referido  

alvará. ------------------------------------------------------------ 

4.7-No processo consta o AUTO DE VISTORIA, de 09-05-2019, emitido 

pelaq Divisão de Obras Públicas, com vista à liberação da caução 

prestada, mediante depósito em dinheiro, através do Documento de 

Receita Nº 2018/1/88, no valor de € 3 750 ( três mil setecentos e 
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cinquenta euros), destinada a garantir a reparação das deteriorações 

que foram causadas nas infraestruturas públicas com a construção do 

edifício supra referido, a qual está prevista nos termos do disposto 

no nº 2 do artigo 86º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com 

posteriores alterações, antes da emissão do alvará de autorização de 

utilização nº 88/18. ------------------------------------------------ 

5-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------- 

5.1-Considerando que, consta no processo a Certidão da Conservatória 

do Registo Predial do prédio urbano, inscrito na matriz predial da 

freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 6880 e descrito na CRPC 

com o nº 1981, na qual consta a área do prédio de 2 253,82 m2 (Aterreno 

inicial – Área cedida ao domínio público). -------------------------- 

5.2-Considerando que, as infraestruturas eléctricas tituladas pelo 

alvará de construção nº 99/17, foram projectadas e executadas sob o 

passeio e a faixa de estacionamento, cedido ao domínio público, com a 

emissão do alvará de construção nº 99/17;  -------------------------- 

5.3-Considerando que, no processo ainda não constam o parecer 

favorável, a ser emitido pela EDP-Distribuição, S.A, relativo à 

execução das infraestruturas eléctricas executadas, em resposta ao n/ 

ofício com a referência 06/DGOT/2019, de 03-01-2019; ---------------- 

5.4-Considerando que, é condição necessária para a receção provisória 

das obras referentes à execução do passeio, a emissão do parecer 

favorável a ser emitido pela EDP-Distribuição, S.A; ----------------- 

5.5-Considerando que, no processo consta o  AUTO DE VISTORIA, de 09-

05-2019, emitido  pela  Divisão de Obras Públicas, com vista à 

liberação da caução prestada, mediante depósito em  dinheiro, através 

do Documento de Receita Nº 2018/1/88, no valor de € 3 750 ( três mil 

setecentos e cinquenta euros), a qual está prevista nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 86º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, com posteriores alterações, antes da emissão do alvará de 

autorização de utilização nº 88/18; --------------------------------- 

5.6-Considerando que, as obras de urbanização efectivamente tituladas 

pelo alvará de obras de construção nº 99/17, referentes à execução do 

passeio, faixa de estacionamento e ramal de abastecimento de água, 

orçam no montante de € 2 585,95 ( dois mil quinhentos e oitenta e 

cinco euros e noventa e cinco cêntimos); ---------------------------- 

6-PROPOSTAS  ------------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

6. 1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que seja praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

6.1.1-A aprovação da Planta com indicação dos materiais e medições e 

orçamento, apresentados sob o requerimento nº 771/19. --------------- 

6.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12,  com posteriores alterações, a Câmara 

Municipal delibere projecto de decisão conducente ao indeferimento do 

pedido de receção provisória das obras de urbanização  tituladas pelo 

alvará  de construção nº 99/17 ( passeio, faixa de estacionamento, 

abastecimento de água e Eletricidade  em virtude de no processo não 

constar o parecer favorável da EDP Distribuição. -------------------- 

6.1.3-A liberação da caução prestada, mediante depósito em dinheiro, 

através do Documento de Receita Nº 2018/1/88, no valor de € 3 750 ( 

três mil setecentos e cinquenta euros), atenta ao parecer da Divisão 
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de Obras Públicas, mencionado no item 5.5, da presente informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

6.1.4-A redução da caução prestada, mediante depósito em dinheiro, 

através do Documento de Receita Nº 2017/1/170, no valor inicial  de  

€ 19 611,08,  para o valor de  € 2 585,95 ( dois mil quinhentos e 

oitenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), correspondente  ao 

orçamento dos trabalhos, referentes ao arruamento e abastecimento de 

água, efetivamente executados, na parcela cedida ao domínio público, 

com a área de 746,18 m2 --------------------------------------------- 

6.2-Pelo expresso nos artigos 121º1 e 122º2 do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, deve ser 

dada à interessada o prazo de 10 dias para, em   audiência prévia vir 

a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão.---  

6.3-Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a presente 

informação técnica, propõe-se que o presente processo registado com o 

nº 163/04, seja encaminhado à Divisão de Gestão Financeira para: ---- 

-Liberação do montante de € 3 750 (três mil setecentos e cinquenta 

euros), correspondente a 100% do valor da caução prestada em numerário, 

através do Documento de Receita Nº 2018/1/88, constante no processo a 

folha nº 2216, de acordo com o disposto no nº 7, 8 e 9 do artigo 12º 

do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, conjugado com 

o artigo 86º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.------ 

-Redução do valor da caução,  prestada, mediante depósito em dinheiro, 

através do Documento de Receita Nº 2017/1/170, no valor inicial de  € 

19 611,08, para o valor de € 12 283,95 ( doze mil duzentos e oitenta 

e três  euros e noventa e cinco cêntimos), referente  aos trabalhos 

de Eletricidade e do alargamento da Rua Marquesa de Alorna e 

abastecimento de água,  incidentes na parcela cedida ao domínio 

público, com a área de 746,18 m2, de acordo com o nº 3 do artigo 54º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. ------------------ 

6.4-Notifique-se a interessada nos termos do disposto no artigo 117º 

do CPA, para a apresentação dos elementos instrutórios necessários, 

junto da EDP – Distribuição, para aquela entidade possa emitir o 

competente parecer favorável, com vista à receção provisória das obras 

de Eletricidade. ---------------------------------------------------- 

6.5-Dê-se ainda conhecimento à promotora, do teor das resoluções 

tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção provisória 

das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de obras de construção 

nº 99/17, bem como o teor dos Autos de Vistoria, a folha nº 2466, nº 

2467 e nº 2496 e a presente informação técnica. --------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 21.11.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, sou a propor que seja superiormente proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 

deliberação nos termos e para os efeitos consignados no item 

“6.Propostas”, da presente informação.------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.15. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, 

TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 215/15 – 

ORLANDO ALVES ROSA – LUGAR DE CANTO, SELHARIZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 13.11.2019. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 04 de março do corrente ano, 
sob a informação técnica nº 306/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de habitação unifamiliar solicitado, sob o requerimento 

nº 603/15 e 959/15.-------------------------------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado 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.--------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 
do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, por ofício 

com a nossa referência 108/DGOT/2019.-------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 
sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 306/SCOU/2019.--------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de 

habitação unifamiliar solicitado, sob o requerimento nº 603/15 e nº 

959/15.------------------------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Edificação de uma habitação 

unifamiliar, levada a efeito sem controlo prévio, num prédio sito no 

Lugar do Canto, da aldeia de Selhariz), nos termos e para os efeitos 

preconizados no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.----- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.16. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL – PROCESSO N.º 

554/19 – NOS TOWERING, S.A. – PRAÇA DO BRASIL, FREGUESIA DE SANTA 

MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 26.11.2019. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A NOS TOWERING- GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., apresenta 

sob requerimento n.º2550/19, referente ao processo n.º 554/19, vem a 

processo apresentar  os elementos solicitados através da informação 

n.º 1648/SCOU/2019, e   referentes ao pedido de Autorização Municipal, 

para instalação das infraestruturas de suporte da estação de 

radiocomunicações e respetivos acessórios – CHAVES-ALTO DA FORCA C8-

589N3 -, a instalar na cobertura de um prédio, localizado na Praça do 

Brasil, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.---------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

A NOS TOWERING- GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., apresenta 

sob requerimento n.º1534/19, referente ao processo n.º 554/19, pedido 

de Autorização Municipal, para instalação das infraestruturas de 

suporte da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios – 

CHAVES-ALTO DA FORCA C8-589N3 -, a instalar na cobertura de um prédio, 

localizado na Praça do Brasil, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

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

III- Enquadramento Urbanístico--------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 554/19 

– o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na categoria 

1.1-Cidade de Chaves. ----------------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

No Regime de instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios tendo 

enquadramento legal no disposto no art.º 4 1 do Decreto-Lei 11/2003 de 

18 de Janeiro, e ulteriores alterações, estando deste modo sujeito a 

autorização municipal.---------------------------------------------- 

IV – Instrução do pedido--------------------------------------------- 

                                                           
1 Instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações -------------------------------------------------- 

A instalação de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios está sujeita a autorização 

municipal, com excepção: -------------------------------------------- 

a) Daquelas que se destinam à instalação de estações do serviço rádio 

pessoal, banda do cidadão, e do serviço de amador; ------------------ 

b) Daquelas que se destinam à instalação de estações de recepção dos 

serviços de radiodifusão sonora e televisiva, incluindo a recepção por 

satélite; ---------------------------------------------------------- 

c) Daquelas que se destinam à instalação de estações terminais para 

acesso, por parte do utilizador, a serviços prestados através do 

sistema de serviço fixo via rádio; ---------------------------------- 

d) Das infra-estruturas temporárias para suporte de estações de 

radiocomunicações.-------------------------------------------------- 
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O processo está instruído de acordo com o disposto nas alíneas a) a 

e) do n.º1 do art.º 5 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, 

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

- Identificação do titular; ----------------------------------------- 

- Identificação do título emitido pelo ICP — ANACOM; ---------------- 

-Memória descritiva da instalação (com indicação dos critérios 

adotados condicionantes, materiais empregues e métodos construtivos e 

de fixação) e peças desenhadas (planta de localização à escala de 1:25 

000, planta de implantação à escala 1:500 e plantas, cortes e alçados 

à escala de 1:100); ------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, 

quer a nível civil, quer a nível das instalações elétricas; --------- 

- Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da 

instalação em causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, 

de acordo com normativos nacionais ou internacionais em vigor; ------ 

- Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de 

vista estrutural e da fixação das infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações ao solo; ------------------------------ 

-Autorização do proprietário do prédio urbano/declaração de 

autorização;-------------------------------------------------------- 

-Planta de implantação do equipamento.------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1534/19, no qual a 

empresa NOS TOWERING- GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., 

solicita autorização municipal para proceder á instalação e 

funcionamento de infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respetivos acessórios pretende levar a efeito num 

prédio urbano inscrito na matriz sob o n.º 3640 e registo na 

conservatória de registo predial sob o n.º 470/20072012, instalar na 

cobertura de um prédio, localizado na Praça do Brasil, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves.------------------------------- 

VI – Consultas Internas---------------------------------------------- 

Foi solicitado nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do artigo 

72 do Dec-Lei 11/2003, de 18 de Dezembro parecer a Divisão de Projetos 

e Mobilidade e ao setor de Planos Municipais do Ordenamento. -------- 

- A Divisão de Projetos e Mobilidade emite parecer através a informação 

n.º 269/DPM/2019 de 05 de Agosto, no qual refere que nada a opor à sua 

instalação;--------------------------------------------------------- 

- O setor de Planos Municipais de Ordenamento do Território emite 

parecer n.º 02/SPMOT/2019, de 24 de janeiro, no qual nada a opor à sua 

instalação;--------------------------------------------------------- 

                                                           

2 Artigo 7º-  Indeferimento do pedido-------------------------------- 

O pedido de autorização é indeferido quando:------------------------- 

a) Não for cumprido o estabelecido no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 

151-A/2000, de 20 de Julho;------------------------------------------ 

b) A instalação das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, 

restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas legais ou 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.-------------------------------------------------------------- 
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- Consta ainda parecer da Concessão HM-9 Caldas de Chaves, o qual se 

transcreve as condições de execução: -------------------------------- 

 

 
Relativamente à Autoridade Nacional da Aviação Civil, tendo-se 

pronunciado favoravelmente, com a condição que se transcreve:-------- 

 
 

VII – Análise Processual--------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1534/19, no qual a 

empresa NOS TOWERING- GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., 

solicita autorização municipal para proceder á instalação e 

funcionamento de infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respetivos acessórios – construção/instalação de 

infraestruturas de suporte e de uma estação de radiocomunicações 
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pretende levar a efeito num CHAVES-ALTO DA FORCA C8-589N3 -, a instalar 

na cobertura de um prédio, localizado na Praça do Brasil, freguesia 

de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. Será instalado uma estação 

Macro Outdoor, com instalação de mastros e interfaces, antenas e 

equipamento de radio.------------------------------------------------ 

Face á categoria de espaço em que se insere a parcela de terreno – na 

Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na categoria 1.1- Cidade 

de Chaves, do Plano Diretor Municipal, e dado que nada existe a obstar 

à instalação da infraestrutura, tratando ainda, de uma infraestrutura 

que visa reforçar a cobertura de rede para as redes de radio 

comunicações móveis e que no local escolhido já existe uma antena.--- 

No entanto, o processo em causa não se encontrava devidamente instruído 

pelo que foi solicitado à proponente para apresenta-los através da 

informação n.º 1648/SCOU/2019.--------------------------------------- 

A NOS TOWERING- GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., apresenta 

sob requerimento n.º2550/19, referente ao processo n.º 554/19, vem a 

processo apresentar  os elementos solicitados tendentes ao pedido de 

Autorização Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte 

da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios – CHAVES-ALTO 

DA FORCA C8-589N3 -, a instalar na cobertura de um prédio, localizado 

na Praça do Brasil, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. 

De acordo com o disposto no n.º 23 do artigo 102.º do CPA, pode ser 

formulado no mesmo requerimento, vários pedidos, desde que exista 

entre eles, conexão.------------------------------------------------- 

Ora o proponente apresenta no mesmo requerimento, pedido de colocação 

de 3 antenas de radiocomunicações, existindo conexão entre eles, isto 

é, pedido é para o mesmo lugar, pelo que a taxa a aplicar para análise, 

deverá ser em função de um pedido, mas referentes a 3 antenas, dendo 

que uma é superior a 6,00 m de altura.------------------------------- 

VIII – Proposta de Decisão------------------------------------------- 

Pelo exposto, não foram encontradas causas de indeferimento, previstas 

no art.74 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro.------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, aprovação ao pedido de autorização 

Municipal, para instalação das infraestruturas de suporte da estação 

de radiocomunicação, apresentada sob requerimento n.º 2172/13.------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

3.673,25 €.--------------------------------------------------------- 

IX– Taxas Administrativas ------------------------------------------- 

                                                           
3 Artigo 102.º Requerimento inicial---------------------------------- 

2 - Podem ser formulados num único requerimento vários pedidos, desde 

que entre eles exista conexão.--------------------------------------  
4 Artigo 7.o - Indeferimento do pedido ------------------------------ 

O pedido de autorização é indeferido quando: ------------------------ 

a) Não for cumprido o estabelecido no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 

151-A/2000, de 20 de Julho; ----------------------------------------- 

b) A instalação das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações violar restrições previstas no plano municipal de 

ordenamento do território ou no plano especial de ordenamento do 

território, medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária, servidão administrativa, 

restrição de utilidade pública ou quaisquer outras normas legais ou 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

c) O justifiquem razões objectivas e fundamentadas relacionadas com a 

protecção do ambiente, do património cultural e da paisagem urbana ou 

rural.-------------------------------------------------------------- 
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De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

INSTALAÇÕES DE ANTENAS DE RADIOCUMUNICAÇÕES 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Licenciamentos e Atividades Diversos      

Secção V Atividades Diversas       

ARTIGO 5 
Infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respetivos acessórios     
  

1-  

Apreciação dos pedidos de aprovação dos 

projetos de instalações de infraestruturas de 

suporte das estações de radiocomunicações, por 

unidade 

1 55,60 € 55,60 € 

2-  

Autorização de Instalação de infraestruturas 

de suporte das estações de radiocomunicações, 

por unidade até 5m de altura 

3 1.113,15 € 3.339,45 € 

3-  
Por cada metro linear superior a 5 metros de 

altura, acresce ao valor anterior 
1 278,20 € 278,20 € 

TOTAL 3.673,25 € 

 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 27.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de autorização 

para instalação de infraestruturas de uma estação de 

radiocomunicações, a implantar na cobertura de uma unidade hoteleira, 

sita na Praça do Brasil, da cidade de Chaves, nos termos e para os 

efeitos preconizados nos itens “VIII – Proposta de Decisão” e “IX – 

Taxas Administrativas”, deste documento.----------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE REFORMULAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, 

TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 668/17 – 

NARCISO NASCIMENTO BATISTA – LUGAR DE TRÁS DAS EIRAS, TRAVANCAS, UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE TRAVANCAS E RORIZ – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA 

DE 12.11.2019. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 4 de março do corrente ano, 
sob a informação técnica nº 333/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização e reformulação de habitação unifamiliar solicitado, sob o 

requerimento nº 1708/17 e 579/18, com a fundamentação expressa nos 

termos do disposto da alínea a), do nº. 1, do Artigo 24º, do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações. ------------------ 
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1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado 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. -------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 
do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

29/03/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 333/SCOU/2019. --------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização e 

reformulação de habitação unifamiliar solicitado sob o requerimento 

nº 1708/17 e 579/18. ------------------------------------------------ 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Ampliação de uma habitação 

unifamiliar existente, sita no Lugar de Trás das Eiras, da aldeia de 

Travancas), nos termos e para os efeitos preconizados no item “2 – 

Proposta de Decisão”, deste documento.------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES A HABITAÇÃO, TORNAR 

DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 34/19 – FELINTA DE 

SOUSA ALVES – RUA RAINHA DONA MAFALDA, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 12.11.2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 15 de abril do corrente ano, 
sob a informação técnica nº 606/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização das alterações a uma habitação, com a licença inicial nº 

677/80, solicitado, sob o requerimento nº 98/19, com a fundamentação 
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expressa nos termos do disposto no artigo 19º, subalínea iv), da alínea 

a1), do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves. ----------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado à interessada 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 foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 do 

artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 07/05/2019. 

1.4- Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 606/SCOU/2019. --------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização das 

alterações a uma habitação, com a licença inicial nº 677/80, solicitado 

sob o requerimento nº 98/19. ---------------------------------------- 

2.2- Notificar a interessada do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.----  

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Obras de ampliação de uma habitação 

bifamiliar, licenciada através do alvará n.º 667/80, e de edificação 

de um anexo de apoio à mesma, levadas a efeito, sem controlo prévio, 

num prédio sito na Rua Rainha Dona Mafalda, da freguesia de Vilar de 

Nantes), nos termos e para os efeitos preconizados no item “2 – 

Proposta de Decisão”, deste documento.------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

N.º 72/12, PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – PROCESSO N.º 1469/94 – 

VALDEMAR FRANCISCO BATISTA FERREIRA, LDA. – ZONA INDUSTRIAL, LOTE 32A, 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO 

REI DATADA DE 26.11.2019. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 1440/18, o Srº Valdemar Francisco Batista Ferreira, solicitou 

a receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará 

de obras de construção nº 73/12. ------------------------------------ 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1-Em reunião de câmara de 25 de janeiro de 1994, o Executivo 

deliberou no âmbito das medidas de apoio a jovens empresários, ceder 

à firma Alumimar, Lda, o lote nº 32 A, situado no loteamento da 

Cocanha, com a área de 887 m2, nas seguintes condições: ------------- 

 Apresentação por parte da promitente compradora, num prazo de 6 

meses, do projecto da unidade industrial ou de prova documental de que 

o mesmo foi submetido a aprovação do Ministério da Tutela, quando tal 

incumbência não caiba na esfera de competências da autarquia. ------- 

• Obrigatoriedade de, conjuntamente com o futuro proprietário do 

lote nº 32, virem a custear os encargos inerentes ás obras de 

infraestruturas (abastecimento de água, redes de esgotos e águas 

pluviais e de electricidade) e pavimentação (faixa de rodagem e 

passeios), no troço do arruamento ainda por executar e que confronta 

com os lotes nº 32 e nº 32 A. --------------------------------------- 

• A escritura relativa á transferência da propriedade do lote ser 

celebrada quando estiverem reunidas todas as condições legais que 

possibilitem o licenciamento das obras de urbanização e de construção 

da unidade industrial. ---------------------------------------------- 

2.2-No âmbito da realização das obras de urbanização, previstas em 

espaço de domínio público e tituladas pelo alvará de obras de 

construção nº 73/12, a promotora ficou vinculada à realização dos 

trabalhos a seguir mencionados, orçados no montante de € 4 931,51 

(quatro mil novecentos e trinta e um euros e cinquenta e um cêntimos):-  

-Movimento de terras; ----------------------------------------------- 

-Pavimentação; ----------------------------------------------------- 

-Abastecimento de Água; -Drenagem de Águias Residuais; -Drenagem de 

Águas Pluviais. ----------------------------------------------------- 

2.3-Para garantia da execução das obras de urbanização tituladas pelo 

alvará de obras nº 73/12, foi apresentada a garantia bancária (Nº da 

proposta 0249 000 169 882 0019), emitida pela Caixa Geral de Depósitos, 

em 29 de fevereiro de 2000, no valor de € 4 931,51 (quatro mil 

novecentos e trinta e um euros e cinquenta e um cêntimos). ---------- 

3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO ----- 

No seguimento da apresentação dos elementos instrutórios, mencionados 

no capítulo 1 da presente informação técnica, foram encetados os 

seguintes procedimentos: -------------------------------------------- 

3.1-Realização, em 16 de outubro de 2018, de uma vistoria técnica às 

obras de urbanização, tituladas pelo alvará de obras de construção nº 

73/12, para construção de edifício destinado a Unidade Industrial – 

Classe C, sito no lote nº 32 – A, do loteamento da Cocanha, promovido 

pelo Município de Chaves. ------------------------------------------- 

3.2-Dar a conhecer ao promotor e ao director técnico das obras de 

urbanização, a fim de o primeiro integrar a comissão de vistorias.---  

3.3-No processo registado com o nº 1469/94, consta o recibo 

comprovativo em como o imóvel se encontra alimentado de energia 

eléctrica, apresentado sob o requerimento nº 871/13, demonstrativo 

também em como a promotora suportou os encargos na CHEGADA, construída 

pela EN-Eletricidade do Norte, S.A. --------------------------------- 



                                                                F. 102 

                                                                  _____________________ 
 

4-PARECER ---------------------------------------------------------- 

4.1-Por leitura do Auto de Receção Provisória, lavrado em 14-10-2018, 

o qual se reproduz na presente informação técnica para todos os efeitos 

legais, concluiu-se que as obras de urbanização, no mesmo mencionadas 

e tituladas pelo alvará de obras de construção nº 73/12, são passíveis 

de serem objecto de recepção provisória. ---------------------------- 

4.2-Pelo expresso no nº 5 do artigo 295º do Código dos Contratos 

Públicos, a liberação da caução será feita faseadamente, durante um 

período de 5 anos, contados da data da receção provisória da obra, nos 

termos expressos no quadro que se segue: ---------------------------- 

Quadro I – Liberação da caução  
1º ano após a receção provisória  30% da caução total da obra  

2º ano após a receção provisória  30% da caução total da obra  

3º ano após a receção provisória  15%  da caução total da obra  

4º ano após a receção provisória  15% da caução total da obra  

5º ano após a receção provisória  10% da caução total da obra  

  

4.3-Neste contexto, o plano de liberação de caução, durante os cinco 

anos de garantia das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 

obras de construção nº 73/12, será de acordo com o quadro que se 

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

Quadro II – Plano de liberação de caução  
Período de garantia das obras   Valor da caução (€)  

1º ano após a receção provisória  3 452,06  

2º ano após a receção provisória  1 972,60  

3º ano após a receção provisória  1 232,88  

4º ano após a receção provisória  493,15  

5º ano após a receção provisória  0  

  

5-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e no Código de Contratos Públicos, tomo a liberdade de sugerir que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------- 

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que seja praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

5.1.1-A aprovação das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de 

obras de construção nº 73/12, as quais se encontram representadas na 

Planta de Pavimentações e de Infraestruturas, apresentadas no dia da 

vistoria e orçadas inicialmente no montante de € 4 931,51 (quatro mil 

novecentos e trinta e um euros e cinquenta e um cêntimos). ---------- 

5.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de receção provisória das obras de 

urbanização tituladas pelo alvará de obras de construção nº 73/12.---  

5.1.3-Notificar a promotora do empreendimento do teor das resoluções 

tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção provisória 

das obras de urbanização, bem como dar-lhes a conhecer o teor do Auto 

de Vistoria, de 16-10-2018 e da presente informação técnica.--------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 
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competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação englobando o deferimento das telas finais do projecto 

das obras de urbanização de pavimentação e infraestruturas em causa e 

o deferimento do pedido de receção provisória das referidas obras de 

urbanização, nos termos e para os efeitos propostos nos itens “4 – 

Parecer” e 5 – Proposta de Decisão”, desta peça escrita.------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 26.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.20. ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E 

COMÉRCIO/SERVIÇOS, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA – 

PROCESSO N.º 530/19 – ANTÓNIO MANUEL MONTEIRO RODRIGUES – ESTRADA 

NACIONAL 2/PRACETA DOS COMBATENTES, VIDAGO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª SUSANA 

FERNANDES DATADA DE 28.11.2019. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO--------------------------------------- 

1.1. O Sr. António Manuel Monteiro Rodrigues, através do requerimento 
nº 1471/19, e complementado e aditado pelas requerimentos nº 2391/19 

e nº 2571/19, referente ao processo nº 530/19, na qualidade de 

proprietário, vêm solicitar a aprovação do projeto de arquitetura de 

alteração/ampliação de edifício de habitação e comercio/serviços, 

localizado na Estrada Nacional nº 2 e na praceta dos Combatentes, em 

Vidago, na união de freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras, deste concelho de Chaves.--------------------------- 

2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

2.1. Para a referido prédio processo nº 644/18, objeto de decisão de 
indeferimento. ----------------------------------------------------- 

2.2. O processo em análise foi objeto projeto de indeferimento, em 
reunião do executivo camarário de 28/10/2019, na sequência da receção 

de parecer desfavorável da entidade exterior ao Município, 

Infraestruturas de Portugal, SA, ofício nº 7838VRL190923. ----------- 

2.3. Pelo requerimento nº 2391/19, o requerente veio juntar 

Autorização com a referência GL1648VRL191025 das Infraestruturas de 

Portugal, SA (IP, SA), incluindo peças desenhadas de arquitetura 

carimbadas e rubricadas pela referida entidade.---------------------- 

2.4. Pelo requerimento nº 2571/19, o requerente veio aditar as peças 
desenhadas do projeto de arquitetura em razão do projeto efetivamente 

objeto de autorização das IP, SA.------------------------------------ 

3. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

3.1. O processo está instruído de acordo com o ponto 15, do anexo I, 
da portaria nº 113/2015 de 22 de 22 de abril e regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, sendo composto por:------------------ 

a) CD;-------------------------------------------------------------- 
b) Certidão da conservatória de registo predial (CCRP) (1135/20150616, 
prédio com área total –249 m2, matriz nº 1678, confrontando a poente 

com Estrada Nacional e sul com a praceta dos combatentes, em nome do 

requerente);-------------------------------------------------------- 

c) Planta de localização;------------------------------------------- 
d) Planta de ordenamento e condicionantes do PDM; ------------------ 
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e) Termos de responsabilidade do coordenador de projeto e do projeto 
de condicionamento acústico, acompanhado de declarações da ordem dos 

engenheiros e de seguro de responsabilidade civil (Eng.º. Vasco Miguel 

Rodrigues Portal);-------------------------------------------------- 

f) Levantamento topográfico, acompanhada de declaração do autor e 
certidão da ordem dos engenheiros (Eng.º. Vasco Miguel Rodrigues 

Portal);------------------------------------------------------------ 

g) Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, e 
do autor do Plano de Acessibilidades, acompanhada de certidão ordem 

dos arquitetos e de seguro de responsabilidade civil (Arq. João Pedro 

Chaves Portelinha);------------------------------------------------- 

h) Declarações de responsabilidade de compatibilidade entre formato 
papel e formato digital (Arq. João Pedro Chaves Portelinha);--------- 

i) Memória descritiva e justificativa;------------------------------ 
j) Ficha de medição;------------------------------------------------ 
k) Calendarização da obra (24 meses);------------------------------- 
l) Estimativa orçamental (220.000,00€); ---------------------------- 
m) Levantamento fotográfico;---------------------------------------- 
n) Fichas estatísticas do INE (Arq. João Pedro Chaves Portelinha);--  
o) Plano de acessibilidades;---------------------------------------- 
p) Peças desenhadas:------------------------------------------------ 
a. Planta de implantação;------------------------------------------- 
b. Plantas, cortes e alçados existente, proposta e alterações;------ 
c. Planta de acessibilidades.--------------------------------------- 
q) Autorização com a referência GL1648VRL191025 das Infraestruturas 
de Portugal, SA (IP, SA).-------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL- 

4.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 
nº 60B, o terreno do requerente localiza-se em espaço da Classe 1 – 

Espaços urbanos e urbanizáveis, da Categoria 1.2 – Vila de Vidago.--- 

4.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM nº 60B, o prédio do 
requerente localiza-se junto à Estrada Nacional nº 2.---------------- 

5. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO------------------------------- 

5.1. O processo apresentado é referente um licenciamento de uma 

operação urbanística de edificação, de acordo com a alínea h), do nº 

2, do artigo 4º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e posteriores 

alterações.--------------------------------------------------------- 

6. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

6.1. O prédio do requerente localiza-se no núcleo consolidado da vila 
de Vidago e segundo os documentos entregues (Certidão da Conservatória 

do Registo Predial e levantamento topográfico), confronta a poente com 

a Estrada Nacional nº 2 e a sul com a praceta dos Combatentes e nas 

restantes confrontações com particulares. --------------------------- 

6.2. Pelos elementos entregues, verifica-se atualmente no local uma 
construção com dois pisos e logradouro com arquitetura de linguagem 

tradicional e elementos dissonantes (caixilharias), que o requerente 

pretende demolir quase totalmente, remanescendo somente as paredes 

exteriores da construção existente assinaladas nas peças desenhadas 

de alterações.------------------------------------------------------ 

6.3. O requerente pretende realizar obras de alteração e de ampliação 
de forma acomodar um edifício de habitação coletiva, comércio e 

serviços, desenvolvendo-se em dois pisos, prevê que a implantação da 

construção ocupe a totalidade da área do prédio (249 m2), criando um 

pequeno pátio ao nível do segundo piso. ----------------------------- 
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6.4. Prevê a instalação no piso térreo de 3 espaços de comercio e 
serviços e espaço de garagem coberto (refere 1 lugar de 

estacionamento), como um acesso automóvel e pedonal pela EN2.-------- 

6.5. No segundo piso prevê a construção de dois fogos de tipologia T3 
e T2, com acesso pela praceta dos Combatentes e ligação interna ao 

espaço de garagem.--------------------------------------------------- 

6.6. A ampliação projeta-se sobre a área de logradouro existente, com 
linguagem arquitetónica semelhante à existente.---------------------- 

7. ANÁLISE DA PROPOSTA-------------------------------------------- 

7.1. Pareceres externos:-------------------------------------------- 
a) Considerado a servidão administrativa associada à EN2, via 

estruturante existente da rede rodoviária nacional, é necessário 

parecer em razão da localização da respetiva entidade exterior ao 

Município, no âmbito do artigo 13º.-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16 de dezembro, na sua redação atual;-------------------------------- 

b) Assim, no seguimento da informação técnica nº 1298/SCOU/2019, com 
despacho superior de 1/8/2019, foi enviado o projeto, através do ofício 

nº 2897, de 2/8/2019, para as Infraestruturas de Portugal, SA. (IP, 

SA), para a emissão do parecer, no âmbito das suas competências, em 

razão da localização;------------------------------------------------ 

c) Uma vez que estamos perante uma entidade única, a consulta foi 
efetuada diretamente à entidade acima referida, conforme artigo 2.º, 

da Portaria nº 349/2008, de 5 de maio;------------------------------- 

d) Foi rececionado de parecer desfavorável desta entidade exterior ao 
Município, Infraestruturas de Portugal, SA, conforme ofício nº 

7838VRL190923, remetendo a obtenção da licença/autorização necessárias 

diretamente pelo requerente junto das IP, SA.------------------------ 

e) Como já foi referido, pelo requerimento nº 2391/19, o requerente 
veio juntar Autorização com a referência GL1648VRL191025 das 

Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA), incluindo peças desenhadas 

de arquitetura carimbadas e rubricadas pela referida entidade;------- 

f) A referida autorização estabelece condições que deverão ser 

integralmente respeitadas pelo requerente.--------------------------- 

7.2. Plano Diretor Municipal de Chaves:----------------------------- 
a) Relativamente a edificabilidade apresentada, tenho em conta as 
frentes de rua em que se insere, documentada no estudo da frente urbana 

apresentado, não se vê inconveniente com o disposto na alínea a), do 

nº 2, do artigo º19 do regulamento do PDM, em termos de alinhamento 

de construção e de cércea proposta;---------------------------------- 

b) Uma vez que a parcela do requerente se situa no aglomerado 

consolidado da Vila de Vidago e tendo em conta a área da mesma, não 

se vê igualmente inconveniente na exceção preconizada na alínea g), 

do nº 2, do regulamento do PDM, para a área de implantação e de 

impermeabilização da construção proposta; --------------------------- 

c) O requerente solicita ainda a dispensa de alguns lugares de 

estacionamento exigidos, (prevê somente um lugar em espaço de garagem 

coberto), ao abrigo do nº 5, do artigo 12º do mesmo regulamento. Tendo 

em consideração que o prédio poderá ser enquadrado no núcleo antigo 

da Vila de Vidago e como tal reunirá a condição para a referida 

dispensa, colocava à consideração da Câmara Municipal o atendimento, 

ou não, da dispensa solicitada.-------------------------------------- 

7.3. Face ao descrito, em termos de paramentos urbanísticos não se vê 
incompatibilidades com o disposto no regulamento do PDM em vigor e as 

características da construção proposta parece enquadrar no aglomerado 

em que se insere, contribuindo para a sua dignificação individual e 

de conjunto.-------------------------------------------------------- 
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7.4. O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no 
artigo 20.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

redação atual.------------------------------------------------------ 

8. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Face ao exposto, colocava à consideração superior a seguinte 

estratégia procedimental:------------------------------------------- 

a) Em primeiro lugar, a dispensa ou não dos lugares de estacionamento 
não previstos, face à localização da parcela no núcleo antigo da Vila 

de Vidago, solicitado pelo requerente de acordo com o nº 5, do artigo 

12º do regulamento do PDM;------------------------------------------- 

b) Caso o ponto anterior mereça concordância, e nos termos do descrito 
nos artigos 20.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

na sua redação atual, julga que, se estará em condições de propor a 

aprovação condicionada do projeto de arquitetura de habitação, 

comércio e serviços apresentado, condicionada à autorização/licença, 

das Infraestruturas de Portugal, SA. que deverão ser integralmente 

respeitadas;-------------------------------------------------------- 

c) No seguimento da aprovação condicionada acima descrita, de acordo 
com o ponto 4.º, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades, conforme 

estabelecido no ponto 16.º do anexo I, da Portaria n.º 113/2015, de 

22 de abril, devendo entregar igualmente:---------------------------- 

i. Pormenores construtivos, que elucidem a relação do edifício 

proposto com os edifícios confrontantes.----------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.12.2019:--------------- 

Visto. Atentos do fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação onde, por um lado, seja revogado o projecto de decisão de 

indeferimento do projecto de arquitectura da operação urbanística em 

causa (Edificação de um imóvel destinado a habitação colectiva, 

comércio e serviços, a implantar no gaveto formado pela E.N. 2 e a 

Praceta dos Combatentes, em Vidago) e, por outro, em face dos 

pressupostos agora plasmados neste documento, seja proferida decisão 

administrativa conducente à aprovação do projecto de arquitectua agora 

patenteado, nos termos e para os efeitos preconizados, no item “8. 

Proposta de Decisão”, deste documento, devendo, em meu entender, a 

deliberação em causa consubstanciar, face ao expresso na alínea c), 

da alínea 7.2, desta peça escrita, a dispensa do cumprimento dos 

requisitos normativos previstos no art.º 12.º (Áreas para 

estacionamento de veículos), do Regulamento do Plano Director 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03.12.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.21. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE MORADIA, TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 359/19 – MARIA OLÍVIA PEREIRA – CABEÇA 

DE CASAL DA HERANÇA DE – BECO DA QUINTELA, N.º 9, UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

13.11.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

3- INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

1.5- Em reunião de Câmara, realizada em 27 de maio do corrente ano, 
sob a informação técnica nº 757/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de moradia andar solicitado, sob o requerimento nº 970/19, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto da alínea a), do 

nº. 1, do Artigo 24º, do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro e 

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

1.6- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado 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.--------------------------------- 

1.7- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 
do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

17/06/2019. -------------------------------------------------------- 

1.8- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 
sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 757/SCOU/2019.--------------------------------------------------- 

4- PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização da 

moradia solicitado sob o requerimento nº 970/19.--------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Edificação de uma habitação 

unifamiliar, levada a efeito sem controlo prévio, num prédio sito no 

Beco da Quintela n.º 9, do Bairro de Santa Cruz, da cidade de Chaves), 

nos termos e para os efeitos preconizados no item “2 – Proposta de 

Decisão”, deste documento.------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.22. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO E MURO DE VEDAÇÃO, 

TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 831/98 – 

ESPERANÇA MARIA SALGADO RAMOS – BAIRRO DO TELHADO, FREGUESIA DE SANTA 

MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 23.10.2019. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 22 de julho do corrente ano, 
sob a informação técnica nº 1174/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização das obras de construção de um anexo e um muro de vedação 

solicitado, sob o requerimento nº 328/19. --------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, foi 

dado à interessada o prazo de 10 dias para, em audiência prévia vir a 

processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão.-----  

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 
do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

03/09/2019.---------------------------------------------------------  

1.4- Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 1174/SCOU/2019. -------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização das 

obras de construção de um anexo e de um muro de vedação solicitado sob 

o requerimento nº 328/19. ------------------------------------------- 

2.2- Notificar a interessada do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma, 

assim como o queixoso, Sr. Alfredo dos Santos, que fez a exposição 

através do requerimento 1818/19, processo 117/19, da decisão agora 

proferida. --------------------------------------------------------- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes. ------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 06.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Edificação de um anexo e de um muro 

de vedação, levados a efeito sem controlo prévio, num prédio sito no 

Bairro do Telhado, em Chaves), nos termos e para os efeitos 

preconizados no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.----- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.11.2019.------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.23. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR, TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 

325/18 – CASIMIRO ALBUQUERQUE ELVAS – RUA AUGUSTO SOUSA DIAS, N.º 2, 

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

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

05.11.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 11 de junho do corrente ano, 

sob a INFORMAÇÃO nº 857/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, indeferir o pedido de legalização de obras de ampliação 

de uma habitação unifamiliar solicitado sob o requerimento nº 924/18, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea a), do 

nº. 1 do Artigo 24º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99 e posteriores alterações. ------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado 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. -------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

03/07/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a INFORMAÇÃO nº 

857/SCOU/2019. ----------------------------------------------------- 

2-PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, no sentido 

de tornar definitivo a decisão de indeferimento do pedido de 

legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar 

solicitado sob o requerimento nº 924/18. ---------------------------- 

2.2-Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

2.3-Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o processo 

para a Divisão de Administração e Fiscalização, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. -------------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 07.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua Augusto Sousa Dias, n.º 2, do Bairro dos 

Aregos, em Chaves), nos termos e para os efeitos preconizados no item 

“2 – Proposta de Decisão”, deste documento.-------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 07.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.24. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÕES A HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR, TORNAR DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 

665/18 – FERNANDO MANUEL ALVES SILVA – RUA MADRE MARIA DO AQUINO, LOTE 

N.º 12, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 12.11.2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 18 de fevereiro do corrente 
ano, sob a informação técnica nº 130/SCOU/2019, o Executivo deliberou 

por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de alterações de uma habitação unifamiliar solicitado, em 

razão do facto de a mesma consubstanciar a violação das especificações 

do alvará de loteamento nº 21/87.------------------------------------ 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado 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.--------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 
do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

12/03/2019.--------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 
sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

nº 130/SCOU/2019.--------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de 

alterações de uma habitação unifamiliar solicitado.------------------ 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Obras de ampliação de uma habitação 

unifamiliar, licenciada através do alvará n.º 359/89, e de edificação 

de um anexo de apoio à mesma, levadas a efeito, sem controlo prévio, 
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no lote n.º 12, de uma operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 

21/87, sita na Rua Madre Teresa de Aquino, da União de Freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge), nos termos e para os efeitos 

preconizados no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.----- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.25. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, TORNAR 

DEFINITIVA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 7/19 – EDUARDO 

BARROS VIDAL – RUA INÁCIO PIZARRO, LOTE B, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

22.11.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 18 de março do corrente ano, 
sob a informação técnica n.º 414/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de uma habitação unifamiliar e anexo solicitado, sob o 

requerimento n.º 31/19, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro e ulteriores alterações. -------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o projeto de decisão. -------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

12/12/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 414/SCOU/2019. -------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de uma 

habitação unifamiliar e anexo, solicitado sob o requerimento n.º 

31/19. ------------------------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação, com o 
conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.----------  

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes. ------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 29.11.2019:--------------- 
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Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Edificação de uma habitação 

unifamiliar e de um anexo de apoio à mesma, implantada no Lote B, de 

uma operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 3/91, sita no 

Lugar de Trás da Carvalha/Cocanha, da União de Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge), nos termos e para os efeitos preconizados 

no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.------------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03.12.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.26. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, CADUCIDADE NOS PRECISOS TERMOS DA ALÍNEA 

A), DO N.º 1, DO ARTIGO 71.º, DO D.L. N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E 

DEMAIS ALTERAÇÕES – PROCESSO N.º 9/11 – ANTÓNIO MANUEL MONTEIRO 

RODRIGUES – LUGAR DA SAINÇA, FREGUESIA DE OURA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS 

DATADA DE 22.11.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 10 de abril de 2017, sob a 

Informação nº 418/SCOU/2017, o Executivo deliberou por unanimidade, 

manifestar a intenção declarar a caducidade da licença para realização 

da operação de loteamento em causa, solicitado sob os requerimentos 

nº 521/14 e 617/14, com a fundamentação expressa nos termos do disposto 

na alínea a), do n.º 1 do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações, pela falta de apresentação da 

comunicação prévia para a realização das obras de urbanização num ano, 

a contar do ato de licenciamento.------------------------------------ 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado 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.--------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, por ofício 

com a nossa referência 463/DGOT/2017, de 24/05/20117.---------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação tomada pelo Órgão Executivo e que recaiu 

sobre a Informação nº 418/SCOU/2017.--------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

sugere-se que seja adotada a seguinte estratégia procedimental:------ 

2.1- Agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

da licença para realização da operação de loteamento em causa, 

apresentado junto deste Município, pela falta de apresentação dos 

projetos de especialidades e outros estudos, referente às obras de 
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urbanização, em conformidade com a alínea a), do n.º 1 do artigo 71.º, 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações.----------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma.---------------------- 

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

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

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 29.11.2019:--------------- 

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

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente à declaração de caducidade da licença para 

a realização da operação de loteamento em causa, nos termos e para os 

efeitos prescritos no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03.12.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA SANTO AMARO – RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO ------------- 

Foi presente a informação nº 373/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1 - O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 28 de outubro 

de 2019, deliberou por unanimidade, autorizar a abertura do 

procedimento identificado em epígrafe com vista à adjudicação da 

empreitada em causa. ------------------------------------------------ 

2 - Não foi apresentada nenhuma lista de erros e omissões, nem colocado 

nenhum pedido de esclarecimentos dentro do período legalmente fixado 

para o efeito, tendo, contudo, sido detetada uma anomalia no 

carregamento de determinadas peças do procedimento na plataforma 

eletrónica, designadamente nas Peças Desenhadas do projeto, que 

implica a sua substituição. ----------------------------------------- 

3 – A presente retificação das peças indicadas, encontra-se prevista 

no n.º 7 do artigo 50 do CCP, carecendo de uma prorrogação do prazo, 

para a apresentação das propostas. ---------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aceitação da proposta de retificação, salientando-se que a mesma 

não implica a alteração do preço base; ------------------------------ 

b) Que, dado, que a próxima reunião ordinária de Câmara, se encontrar 

agendada para o dia 9 de dezembro e que o prazo para a apresentação 

das propostas termina no dia 29 de novembro, o Sr. Presidente da 

Camara, aprove a retificação proposta, já que o contrário obrigaria à 

prorrogação mais alargada do prazo de apresentação das propostas, o 

que, por sua vez, acarretaria constrangimentos para o município; ---- 
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c) Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na 

sua reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019, nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e não ser possível 

reunir extraordinariamente a Câmara; -------------------------------- 

d) Nos termos do nº 7 do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão; --------------------------------------------------- 

e) Dado que as alterações introduzidas modificam aspetos fundamentais 

das peças do procedimento disponíveis na plataforma eletrónica, de 

acordo com o nº2 do artigo 64ª do Código dos contratos Públicos, se 

proceda à prorrogação do prazo inicialmente fixado para a apresentação 

das propostas, por três dias; --------------------------------------- 

Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas será 

no dia 2 de dezembro de 2019, até às 17 horas. ---------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 27 de novembro de 2019 ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

Anexos: Cópia da documentação dos subempreiteiros ------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.27. --------------------------------------------------------  

Aprovo a proposta nos termos em que se encontra formulado. À Reunião 

do Executivo municipal para ratificação. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.11.2019. ------------ 

 

 

1.2. “ARQUIVO MUNICIPAL DE CHAVES” – VISTORIA COM VISTA À RECEÇÃO 

DEFINITIVA. --------------------------------------------------------  

Foi presente a informação nº 374/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, III Série, nº 87 de 5 de maio de 2006, concurso público 

tendo como objecto a adjudicação da empreitada “Arquivo Municipal de 

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

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de outubro de 2006, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Santana & Cª., S.A.” a execução da referida empreitada. -- 

3. O acto adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 6 de novembro de 2006. Face 

ao valor dos encargos assumidos pelo aludido contrato administrativo, 

foi o mesmo sujeito ao controlo prévio da legalidade da despesa 

envolvida por parte do Tribunal de Contas, tendo sido obtida a 

necessária declaração de conformidade em 27 de dezembro de 2006. ---- 

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

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 473.555,99€ (quatrocentos 

e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e noventa 

e nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

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

• Prazo de execução da obra: 270 dias a contarem da consignação dos 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 
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• O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 6 de dezembro de 2006. ---------------------------------- 

5. Foi efetuado o 1º adicional ao contrato, no valor de 58.983,80€, 

tendo sido assinado o respetivo contrato e auto de consignação em 30 

de novembro de 2007. ------------------------------------------------ 

• A receção provisória referente ao contrato inicial e ao 1º 

adicional ao contrato é de 30 de junho de 2009. --------------------- 

6. Foi efetuado o 2º adicional ao contrato, no valor de 58.542,80€, 

tendo sido assinado o respetivo contrato e auto de consignação em 13 

de novembro de 2008. ------------------------------------------------ 

• A receção provisória referente ao 2º adicional ao contrato é de 29 

de junho de 2010. --------------------------------------------------- 

7. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário 

apresentou as seguintes garantias: ---------------------------------- 

7.1 - Garantia bancária Nº2507000716893, emitida pela CGD, S.A. em 

26/10/2006, no valor de 23.677,80€ (vinte e três mil seiscentos e 

setenta e sete euros e oitenta cêntimos), correspondendo a 5% do valor 

do contrato; -------------------------------------------------------- 

7.2- Seguro caução apólice Nº 7400715615395, emitida pela MAPFRE 

CAUCION Y CREDITO, em 16 de outubro de 2007, no valor de 2.949,19€ 

(dois mil novecentos e quarenta e nove euros e dezanove cêntimos), 

correspondendo a 10% do valor dos trabalhos do 1º Adicional ao 

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

7.3- Garantia Bancária Nº 125-02-1444527, emitida pelo Banco Comercial 

Português, S.A. em 24 de outubro de 2008, no valor de 5.854,28€ (cinco 

mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), 

correspondendo a 10% do valor dos trabalhos do 2º adicional ao 

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

7.4- Garantia bancária Nº2507002610.393, emitida pela CGD, S.A., em 7 

de janeiro de 2011, no valor de 35.915,21€ (trinta e cinco mil 

novecentos e quinze euros e vinte e um cêntimo), correspondendo à 

substituição dos valores que foram retidos nos autos de medição, desde 

o nº1 ao nº21 inclusive, o auto nº 22 e nº 24 da revisão de preços e 

o auto nº1 do contrato “Arquivo Municipal de Chaves – Aditamento”, 

este ultimo no montante de 622,72€; --------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação tomada em reunião de câmara, 

realizada no dia 17 de janeiro de 2014, foram autorizadas as reduções 

das garantias bancárias apresentadas para cumprimento contratual, em 

90% respeitantes ao contrato inicial da empreitada e ao contrato do 

1º adicional, visto terem decorrido 4 anos após a data das respetivas 

receções provisórias e em 75% respeitante ao 2º adicional ao contrato, 

visto terem decorrido 3 anos após a data da receção provisória, de 

acordo com o estabelecido no decreto-lei nº 190/2012 de 22 de agosto 

de 2012 (em vigor na altura), de acordo com o seguinte: ------------- 

GARANTIAS 
REDUÇÃO DA GARANTIA 

(aprovada em 17/01/2014) 

 

VALOR RESTANTE 

 

Garantia bancária Nº2507000716893 (CGD) 

23.677,80€ 
90% (4 anos) 21.310,02 € 2.367,78€ 

Seguro caução apólice Nº 7400715615395 

(MAPFRE) 

2.949,19€ 

90% (4anos) 2.654,27€ 294,92€ 

Garantia bancária Nº2507002610.393 (CGD) 

35.915,21€ 
90% (4 anos) 32.323,69€ 3.591,52€ 

Garantia Bancária Nº 125-02-1444527, 

(Banco Comercial Português) 

5.854,28€ 

75% (3 anos) 4.390,71€ 1.463,57€ 

TOTAL 60.678,69 € 7.717,79€ 
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9. Feita vistoria aos trabalhos executados na empreitada, no dia 

25/11/2019, conforme auto em anexo, contata-se que os trabalhos que 

fazem parte da empreitada, encontram-se executados em conformidade com 

o estabelecido no caderno de encargos e demais elementos técnicos, 

estando assim em condições de serem recebidos definitivamente. ------ 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, propõe-se a adoção do seguinte procedimento 

administrativo: ---------------------------------------------------- 

1. Que, a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

2. Que de acordo com o estipulado no nº2 do artigo 227º do decreto-

lei nº 59/99 de 2/03, dado que as obras não apresentam deficiências, 

seja elaborado o respetivo auto de receção definitiva; -------------- 

3. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Órgão Executivo, sejam extintas as respetivas garantias bancárias, 

de acordo com o nº1 do artigo 229º do decreto-lei nº 59/99 de 2/03. - 

Chaves, 28 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Maria Madalena S. D. Branco) --------------------------------------- 

Em Anexo: Auto de Vistoria ------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.12.03. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

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

 

 

1.3. “ARQUIVO MUNICIPAL DE CHAVES – ADITAMENTO” – VISTORIA COM VISTA 

À RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 375/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

1. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

de 17 de julho de 2008, o Município de Chaves aprovou a abertura do 

procedimento por concurso limitado sem publicação de anúncio, tendo 

como objecto a adjudicação da empreitada “Arquivo Municipal de Chaves- 

Aditamento”. ------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de setembro de 2008, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Santana & Cª., S.A.” a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O acto adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 13 de 

novembro de 2008. --------------------------------------------------- 

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

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 124.550,00€ (cento e vinte 

e quatro mil, quinhentos e cinquenta euros), acrescido do valor do 

I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições: --------------------------------------------------------- 

• Tipo de Empreitada por série de preços; ------------------------- 

• Prazo de execução da obra de 60 dias. --------------------------- 
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• O contrato e auto de consignação dos trabalhos da referida 

empreitada foram celebrados a 13 de novembro de 2008. --------------- 

•  A receção provisória é de 25 de agosto de 2009. ---------------- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário 

apresentou as seguintes garantias: ---------------------------------- 

5.1 Garantia Bancária nº 125-02-1435957, emitida pelo Banco Comercial 

Português, S.A. em 7 de outubro de 2008, no valor de 6.227,50€, 

correspondendo a 5% do valor dos trabalhos do contrato “ARQUIVO 

MUNICIPAL DE CHAVES – ADITAMENTO”. ---------------------------------- 

5.2  Garantia bancária Nº2507002610.393, emitida pela CGD, S.A., em 7 

de janeiro de 2011, no valor de 35.915,21€ (trinta e cinco mil 

novecentos e quinze euros e vinte e um cêntimo), correspondendo à 

substituição dos valores que foram retidos nos autos de medição, desde 

o nº1 ao nº21 inclusive, o auto nº 22 e nº 24 da revisão de preços do 

contrato “Arquivo Municipal de Chaves” e o auto nº1 do contrato 

“Arquivo Municipal de Chaves – Aditamento”, a qual respeita a 5% do 

valor do auto, no montante de 6.227,50€; ---------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação tomada em reunião de câmara, 

realizada no dia 17 de janeiro de 2014, foram autorizadas as reduções 

das garantias bancárias apresentadas para cumprimento contratual, em 

90%, visto terem decorrido 4 anos após a data da receção provisória, 

de acordo com o estabelecido no decreto-lei nº 190/2012 de 22 de agosto 

de 2012 (em vigor na altura) e de acordo com o seguinte: ------------ 

GARANTIAS 
REDUÇÃO DA GARANTIA 

(aprovada em 17/01/2014) 

 

VALOR RESTANTE 

 

Garantia bancária Nº2507002610.393 (CGD), no 

valor de 35.915,21€, dos quais 6.227,50€, 

respeitam à presente empreitada 

90% (4 anos) 5.604,75€ 622,75€ 

Garantia Bancária Nº 125-02-1435957 

 (Banco Comercial Português) 

6.227,50€ 

90% (4 anos)  5.604,75€ 622,75€ 

TOTAL 11.209,50 € 1.245,50€ 

7. Feita vistoria aos trabalhos executados na empreitada, no dia 

25/11/2019, conforme auto em anexo, contata-se que os trabalhos que 

fazem parte da empreitada, encontram-se executados em conformidade com 

o estabelecido no caderno de encargos e demais elementos técnicos, 

estando assim em condições de serem recebidos definitivamente. ------ 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, propõe-se a adoção do seguinte procedimento 

administrativo: ---------------------------------------------------- 

1. Que, a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

2. Que de acordo com o estipulado no nº2 do artigo 227º do decreto-

lei nº 59/99 de 2/03 e ulterioras alterações, dado que as obras não 

apresentam deficiências, seja elaborado o respetivo auto de receção 

definitiva; -------------------------------------------------------- 

3. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Órgão Executivo, sejam extintas as respetivas garantias bancárias, 

de acordo com o nº1 do artigo 229º do decreto-lei nº 59/99 de 2/03 e 

ulterioras alterações. ---------------------------------------------- 

Chaves, 28 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Maria Madalena S. D. Branco) --------------------------------------- 

Em Anexo: Auto de Vistoria ------------------------------------------ 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.12.03. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

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

 

 

1.4. “LOTEAMENTO COM ALVARÁ N.º 1/06 – FERNANDO DIAS”. APROVAÇÃO PLANO 

DE TRABALHOS -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 377/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

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

Republica, 2.ª Série, n.º 154, de 11 de Julho de 2018, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Loteamento com o Alvará 

N.º 1/06 – Fernando Dias”. ------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de Outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “José Moreira Fernandes & Filhos, S.A.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de Novembro de 2018. --- 

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

firma adjudicatária encontra-se fixado em 432.215,43 (Quatrocentos e 

trinta e dois mil, duzentos e quinze euros e quarenta e três cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ----------------- 

5. Prazo de execução da obra, 300 dias. ---------------------------- 

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

celebrado a 3 de Dezembro de 2019. ---------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 13 de Dezembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 4 de Janeiro de 2019. ------------------------ 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de Janeiro de 2019, o Município de Chaves aprovou 

a suspensão dos trabalhos a partir de 14 de Janeiro de 2019, em virtude 

da necessidade de reajustar o projeto. ------------------------------ 

9. O levantamento da suspensão dos trabalhos foi efetuado no dia 14 

de Outubro de 2019. ------------------------------------------------- 

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

1. A entidade executante, apresentou, através de correio eletrónico 

do dia 21 de Novembro de 2019, na Divisão de Obras Públicas do 

Município, Plano Definitivo de Trabalhos, com vista à aprovação por 

parte do Dono de Obra. ---------------------------------------------- 

2. O Plano de Trabalhos vem acompanhado com os respetivos planos de 

equipamentos, plano de mão de obra e cronograma financeiro. --------- 

3. Apos analise dos planos apresentados, cumpre-me informar que os 

mesmos se encontram em condições de serem aprovados, uma vez que estão 

de acordo com os requisitos definidos no Artigo 361.º do Código do 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------- 

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



                                                                F. 119 

                                                                  _____________________ 
 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente na aprovação do Plano de 

Trabalhos apresentado, pelo que se propõe o seguinte: --------------- 

a) Que numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Que, caso a proposta venha a merecer aprovação, por parte do órgão 

executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva decisão.  

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

Chaves, 3 de Dezembro de 2019 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Plano de trabalhos ------------------------------------------ 

Plano de equipamentos ----------------------------------------------- 

Plano de mão de obra ------------------------------------------------ 

Cronograma financeiro ----------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.12.03. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

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

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES, CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2019 --------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

93.391,68 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 93.391,68 

(Noventa e três mil, trezentos e noventa e um euros e sessenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2019 ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

27.602,30 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 27.602,30 

(Vinte e sete mil, seiscentos e dois euros e trinta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.7. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 03/DOP/2019 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 13.374,92 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.374,92 

(Treze mil, trezentos e setenta e quatro euros e noventa e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. REVISÃO DE PREÇOS - OUT. 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO Nº262/DAR/2019. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº262/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

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

Através de fatura nº 17119/00389 de 31 de outubro de 2019, a Rede 

Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-

Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 

“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 

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

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

1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 

lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 

do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 

relação à unidade”.-------------------------------------------------- 

2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 

resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 

como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 

será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de 

6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------- 

Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------- 

Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:- 

S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------- 
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S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão------------------ 

Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----- 

lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para 

a entrega das propostas.--------------------------------------------- 

3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de 

atualização para outubro de 2019 é o constante dos cálculos seguintes:- 

𝐶𝑡 (𝑜𝑢𝑡 2019)  = 0.10 ×
142.20

127.30
 + 0.10 ×

305.80

298.20
 +0.80 ×

100.48

98.478
= 1.03051----------------  

Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 

inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0301.----- 

 Quant. 

(ton) 

Preço Unit. 

Faturado 

Valor 

Faturado 

Preço Unit. 

Rev. Preços 

Valor Total 

Rev.  Preços 

Diferença 

 

out/19 Revisão Preços - out/19 

Recolha e 

Tratamento 

RSU’s 

1 253,72 30,78€ 38 589,50€ 32,46€ 40 695,75€ 2 106,25€ 

Recolha 

Monstros 

5 79,59€ 397,95€ 83,94€ 419,70€ 21,75€ 

 Dif. Total Rev. Preços 

out/19 

2 128,00€ 

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

Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de 

revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás 

citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à 

Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente 

de atualização referente a outubro de 2019 e respetivo valor de revisão 

de preço a faturar (2 128,00€). ------------------------------------- 

Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação. ------------------------------- 

Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 

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

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

Chaves, 25 de novembro de 2019--------------------------------------- 

(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. JOÃO CARLOS AFONSO DURÃO BRANCO. 

INFORMAÇÃO Nº269/DAR/2019. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº269/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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



                                                                F. 122 

                                                                  _____________________ 
 

Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços da Divisão de Águas e Resíduos nº13875/19, datado do pretérito 

dia 22/11/2019, João Carlos Afonso Durão Branco, apresentou prescrição 

de dívida.---------------------------------------------------------- 

Em termos gerais invoca a prescrição dos valores em dívida referente 

ao processo identificado em epígrafe, por força do disposto no nº1 do 

artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações.-- 

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

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

a)Da prescrição de dívidas relativas a consumos de água-------------- 

A lei nº23/96, de 26 de Julho alterada pelas Leis nº12/2008 de 26 de 

Fevereiro e nº24/2008 de 2 de Junho, consagrou um conjunto de regras 

a que deve obedecer a prestação de serviços públicos essenciais, com 

vista à proteção do utente.------------------------------------------ 

Ora os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal são 

os serviços de fornecimento de água, fornecimento de energia eletrica, 

de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos 

canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços postais,serviço de 

recolha e tratamento de águas residuais e serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos.-------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 

de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito.------------------------------------------------------------ 

Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das quantias 

constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do serviço 

dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva ação 

ou injunção, em vista a ser ressarcida, coercivamente, do valor em 

dívida.------------------------------------------------------------- 

3. DÍVIDA----------------------------------------------------------- 

Efetivamente a dívida remonta ao ano de 2014.------------------------ 

O documento de pagamento em causa está constante do mapa abaixo------ 

- 14090790101599899 Faturas Diversas 2014-09-19 Enviado ao Cliente 

2014-09-20 2014-10-20 -------------------------------------- 171.51 € 

Desconhece-se as razões de não ter sido cobrado.--------------------- 

4. PROPOSTAS:------------------------------------------------------- 

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

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 deliberação consubstanciada 

na declaração de prescrição da dívida, em virtude de já terem decorrido 

mais de seis meses desde a emissão das referidas faturas, nos termos 

e para os efeitos do disposto nº nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, 

de 26 de Julho e ulteriores alterações.------------------------------ 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos, responsável pelo processo.- 

Chaves, 27 de novembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 29.11.2019.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE OS MUNICÍPIOS E AS 

JUNTAS DE FREGUESIA. INFORMAÇÃO Nº272/DAR/2019. --------------------- 

Foi presente a informação nº272/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

O Município de Chaves teve conhecimento através de ofício n.º O-

003058/2019 de 12-04-2019, que a Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos, designada por ERSAR, pretende atualizar os contratos 

interadministrativos entre os municípios e as juntas de freguesia;--- 

Com a alteração do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e do 

Decreto-Lei n.º114/2014, de 21 de julho, ambos na ulterior redação, 

entende o ERSAR que faz sentido revogar os Contratos 

interadministrativos vigentes que foram outorgados entre o município 

de Chaves e as juntas de freguesia, e proceder à celebração de novos 

contratos;---------------------------------------------------------- 

A ERSAR enviou um modelo de Contrato interadministrativo que deve ser 

utilizado para atualizar os Contratos existentes no prazo máximo de 

60 dias (a contar de 12-04-2019);------------------------------------ 

Neste modelo de contrato interadministrativo vem definido que o 

Município de Chaves é:----------------------------------------------- 

 a entidade gestora na área territorial em que o serviço de 

abastecimento de água é efetuado pelas juntas de freguesia;---------- 

 responsável pelo regime legal de controlo de qualidade da água 

para consumo humano (elaboração de programa de controlo de qualidade, 

PCQA, efetuar as análises de controlo de qualidade da água);--------- 

 responsável sobre o reporte da informação de qualidade da água 

ao ERSAR;----------------------------------------------------------- 

 responsável para elaborar a proposta tarifária e remetê-la à 

ERSAR, assim como o tarifário aprovado;------------------------------ 

 responsável pelo reporte de contas reguladas pela ERSAR;------- 

 responsável pelo reporte anual de informação do processo de 

avaliação da qualidade de serviço.----------------------------------- 

Neste mesmo modelo de contrato interadministrativo vem definido que a 

junta de freguesia:-------------------------------------------------- 

 deve realizar os trabalhos de gestão, operação e manutenção do 

serviço de abastecimento de água, delegados pelo município (reparar 

roturas, efetuar a desinfeção);-------------------------------------- 

 pode cobrar aos utilizadores finais o tarifário aprovado, para 

o ano em curso para o serviço de abastecimento público de água, pela 

entidade gestora responsável, ou seja, o tarifário do Município de 

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

 deve dispor de livro de reclamações e reportar as reclamações 

apresentadas à ERSAR;------------------------------------------------ 

 enviar sempre que solicitado pelo Município toda a informação 

necessária, para cumprimento legal e reporte à entidade reguladora.-- 

O Município de Chaves solicitou à ERSAR a 24 de maio de 2019 através 

do ofício n.º 94/DAR/2019 o alargamento do prazo estabelecido até ao 

final do mês de outubro de 2019;------------------------------------- 
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Através de ofício n.º O-005556/2019 DE 12-07-2019, a ERSAR informou o 

Município de Chaves que o prazo para outorga dos contratos 

interadministrativo entre os municípios e as juntas de freguesia que 

já tinham protocolos assinados e o prazo para a mesma outorga entre 

os municípios e as juntas de freguesia que não estavam munidas de 

protocolo foi prorrogado até ao dia 30 de setembro de 2019;---------- 

A ERSAR sublinhou que de acordo com a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 

em conjugação com o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, o 

abastecimento público de água não é uma competência própria das 

freguesias, apenas pode ser delegada nas freguesias através do 

preceituado no artigo 29.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, o qual 

remete para a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, especialmente para 

as seguintes disposições:-------------------------------------------- 

 Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com 

as freguesias, mais precisamente nos domínios do ambiente e saneamento 

básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação;---- 

 O estado, as autarquias locais e as entidades intermunicipais 

articulam entre si, nos termos do artigo 4.º do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, a prossecução das 

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

de competências, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 117.º, 

da referida Lei; Para o efeito, os órgãos dos municípios podem delegar 

competências nos órgãos das freguesias, de acordo com o estatuído no 

n.º 2, da retrocitada disposição legal; sendo certo que decorre do 

regime jurídico contido no mencionado diploma legal, mormente no 

artigo 120.º, que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

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

 No âmbito da negociação, celebração e execução de tais contratos 

é aplicável o disposto na Lei n.º 75/2013 e, subsidiariamente, o Código 

dos Contratos Públicos e o Código do Procedimento Administrativo;---- 

 Nos termos do artigo 131.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação, os municípios concretizam a delegação 

de competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

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

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

 Compete à câmara municipal, de acordo com o disposto na alínea 

l) do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na atual redação, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências, submetendo a 

respetiva celebração à autorização da assembleia municipal, em 

sintonia com a previsão constante na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25.º, do mesmo diploma legal;---------------------------------------- 

A ERSAR entende que as juntas de freguesia devem transferir a efetiva 

gestão do serviço para os municípios e se assim não for, devem então 

ser celebrados contratos interadministrativo de acordo com o modelo 

disponibilizado pela ERSAR, no entanto o Município continua a ser a 

entidade titular/gestora do sistema, deve dar cumprimento de toda a 

legislação aplicável e obrigações junta da ERSAR;-------------------- 

A ERSAR informa que, a partir de 30 de setembro de 2019, apenas 

aprovará Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) submetido 

pelo município, deixa de apreciar e aprovar PCQA apresentados por 

juntas de freguesia e que deve ser dado conhecimento à ERSAR da 

assinatura e do conteúdo dos respetivos contratos outorgados;-------- 
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A ERSAR informa que nos termos legais aplicáveis não deixará de 

informar o Ministério Público competente, caso de mantenham as 

situações de ilegalidade,-------------------------------------------- 

Foi solicitado ao ERSAR a 30 de setembro de 2019 através do ofício n.º 

220/DAR/2019 o alargamento do prazo estabelecido até 30 de novembro 

de 2019;------------------------------------------------------------ 

Atendendo a que o tarifário só foi aprovado a 25/11/2019 só agora é 

possível aprovar as minutas dos contratos administrativos situação que 

foi comunicada ao ERSAR.--------------------------------------------- 

Assim, torna-se necessário aprovar a minuta de contrato 

interadministrativo (em anexo) e assegurar a seguinte estratégia 

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

a. Adoção de deliberação consubstanciada na aprovação da minuta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e as respetivas Freguesias, conforme 

documento anexo, de acordo com o disposto na alínea l), do n.º 1, do 

artigo 33.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

atual redação;------------------------------------------------------ 

b. Sequencialmente, deverá tal proposta ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação atual;--------------------------------------- 

c. Caso a proposta venha a ser aprovada nos termos anteriormente 

sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar legitimado a outorgar, 

em representação do Município de Chaves, a celebração do mencionado 

Contrato Interadministrativo com cada uma das Freguesias, nos termos 

do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação.--------------------- 

Chaves, 02 de dezembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Carlos Delmar Fernandes)-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------  

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e 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. PEDIDO EM PRESTAÇÕES. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. INFORMAÇÃO 

Nº273/DAR/2019. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº273/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos, um requerimento, em 30 de 

outubro de 2019 com o registo de entrada n.º13090, em nome da Cruz 

Vermelha Portuguesa, contribuinte n.º500 745 749, com uma instalação 

nº32099, na Av. do Tâmega nº14, em Chaves, relativo a um pedido em 

prestações referente a uma fatura  de abastecimento de  água, 

resultante de uma rotura na instalação.------------------------------ 

A 11 de novembro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

2.ANÁLISE DOS FACTOS:------------------------------------------------ 

A 26 de novembro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº219/SHSDPC Nº130/2019, que a legitimidade para 

apreciação do pedido de pagamento da dívida de água, está prevista no 
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Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Recursos Urbanos e apenas 

contempla sujeitos passivos, como se pode observar no nº3, do artigo 

nº166, do mesmo.----------------------------------------------------  

Considerando, ainda, o Regulamento a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

no artigo nº3, só contempla sujeitos passivos em processo de execução 

fiscal.------------------------------------------------------------- 

3.CONCLUSÃO FINAL:-------------------------------------------------- 

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

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 ao indeferimento da pretensão;--------

-b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.---------------------------- 

Chaves, 02 de dezembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 02.12.2019.------------------------------------------------ 

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº9/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº 

17/SC/2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 2 de setembro de 2019, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços de operação, manutenção e conservação de 

Estações Elevatórias e Estações de Tratamento de Águas Residuais; --- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deram entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica, as propostas das seguintes empresas: --------- 

- Biosmart Soluções Ambientais; ------------------------------------- 

- Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.; ------------------------------- 
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- DPM – Análises de Águas, Solos, Ar e Alimentos, Lda.; ------------- 

- Luságua – Serviços Ambientais, S.A.; ------------------------------ 

- AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A. ----- 

- Considerando que, no dia 29 de outubro de 2019, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória da proposta apresentada pelo 

concorrente “AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, 

S.A.”, aos dois lotes, pelo valor global de 282.711,35€ (duzentos e 

oitenta e dois mil, setecentos e onze euros e trinta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA; --------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; -------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao 

referido sentido de decisão; ---------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designada 

como gestora do contrato, com a função de acompanhar permanentemente 

a execução deste, a Técnica Superior, Eng.ª Eva Castro. ------------- 

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

Chaves, 25 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

CONCURSO PÚBLICO Nº9/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS. RELATÓRIO FINAL. --------------------- 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, 

pelas 10:00 horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Águas e Resíduos, 

reuniu o júri designado para o procedimento identificado em epígrafe, 

constituído pelos seguintes membros: -------------------------------- 

- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de Águas e 

Resíduos; ---------------------------------------------------------- 

- 1º Membro efetivo: Eng.º Paulo Branco, Técnico Superior; ---------- 

- 2º Membro efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior. ------------ 

A reunião teve por finalidade tornar definitivo o relatório preliminar 

– sentido de adjudicação - , no sentido de permitir a prática do ato 

adjudicatório, no âmbito do presente procedimento. ------------------ 

No passado dia 6 de novembro de 2019, procedeu-se à notificação do 

projeto de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedido 

5 dias para se pronunciarem sobre o mesmo. -------------------------- 

Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de participação 

na tomada de decisão – audiência prévia escrita - , nenhum dos 
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concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao referido sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, o júri deliberou, por unanimidade, o seguinte:- 

a) Tornar definitivo o relatório preliminar oportunamente elaborado, 

datado do pretérito dia 29 de outubro de 2019 e devidamente notificado 

aos interessados; --------------------------------------------------- 

b) Neste contexto, propor a adjudicação do lote 1 da prestação de 

serviços de operação, manutenção e conservação de Estações Elevatórias 

e Estações de Tratamento de Águas Residuais, nos termos do disposto 

no nº1 do artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, à empresa “AGS 

– Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A..”, pelo 

valor de 147.715,60€ (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quinze 

euros e sessenta cêntimos), nos termos da proposta apresentada; ----- 

c) Propor a adjudicação do lote 2 da prestação de serviços de 

operação, manutenção e conservação de Estações Elevatórias e Estações 

de Tratamento de Águas Residuais, nos termos do disposto no n.º1 do 

artigo 73.º do CCP, à empresa “AGS – Administração e Gestão de Sistemas 

de Salubridade, S.A.”, pelo valor de 134.995,75€ (cento e trinta e 

quatro mil, novecentos e noventa e cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos), nos termos da proposta apresentada; ---------------------- 

d) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no artigo 98º do Código dos Contratos Públicos; ------------ 

e) Nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, que seja designada 

como gestora do contrato, com a função de acompanhar permanente a 

execução deste, a Técnica Superior, Eng.º Eva Castro. --------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório final, o 

qual vai ser assinado pelos membros do júri. ------------------------ 

O júri -------------------------------------------------------------- 

(Delmar Fernandes, Eng.º) ------------------------------------------- 

(Paulo Branco, Eng.º) ----------------------------------------------- 

(Eva Castro, Eng.ª) ------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS”. -------------------------------------------------- 

No dia ….. de …..……….. de ………., celebram o presente contrato de 

“prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de 

estações elevatórias e estações de tratamento de águas residuais”, 

pelo preço total de € 282 711,35 (duzentos e oitenta e dois mil, 

setecentos e onze euros e trinta e cinco cêntimos) acrescidos de IVA 

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

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade, S.A., Pessoa Coletiva n.º …………………….., com sede em 

……………………….., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

…………………, com o capital social de ……………………….. euros, neste ato 

legalmente representada por ………………………………., residente em ……………………, 

titular do Cartão de Cidadão n.º ………………….., válido até …………………………, na 

qualidade de …………………….., conforme ……………………, documento arquivado junto 

ao processo. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 
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Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 

operação, manutenção e conservação de estações elevatórias e estações 

de tratamento de águas residuais, identificadas no Caderno de 

Encargos, no qual se encontram distribuídas pelos Lotes 1 e 2, e de 

acordo com o aí estipulado. ----------------------------------------- 

2. O primeiro contratante poderá estender ou reduzir o objeto deste 
contrato, durante a sua vigência, a outras infraestruturas ou serviços 

da mesma natureza. -------------------------------------------------- 

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

Local da prestação de serviços -------------------------------------- 

Os serviços a prestar no âmbito deste contrato serão realizados no 

concelho de Chaves, nas freguesias de Águas Frias; Anelhe; Bustelo; 

Cimo de Vila da Castanheira; Faiões; Lamadarcos; Mairos; Moreiras; 

Nogueira da Montanha; Paradela de Monforte; Redondelo; Santa Leucádia; 

Sanfins da Castanheira; Santa Maria Maior; Santo António de Monforte; 

São Pedro de Agostém; São Vicente da Raia; Valdanta; Vilarelho da 

Raia; Vilela do Tâmega; Vilela Seca; Vilas Boas; União de Freguesias 

de Calvão e Soutelinho da Raia; União das Freguesias de Eiras, São 

Julião de Montenegro e Cela; União de Freguesias da Madalena e 

Samaiões; União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações; União 

de Freguesias de Oucidres e Bobadela (Planalto de Monforte); União de 

Freguesias de Santa Cruz-Trindade e Sanjurge; União de Freguesias de 

Soutelo e Seara Velha; União de Freguesias de Travancas e Roriz; União 

de Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, nas infraestruturas de águas residuais, melhor 

identificadas no ponto 11, das Cláusulas Especiais, do Caderno de 

Encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Vigência do contrato ------------------------------------------------ 

A prestação de serviços objeto do presente contrato terá a duração de 

23 meses e meio, com início no dia 16 de janeiro de 2020 e término no 

dia 31 de dezembro de 2021. ----------------------------------------- 

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

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

1. O encargo total do presente contrato, é de € 282 711,35 (duzentos 

e oitenta e dois mil, setecentos e onze euros e trinta e cinco cêntimos 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

2. O prazo de pagamento dos trabalhos efetuados, faturados 

mensalmente, relativamente ao mês anterior, é de 60 dias a contar da 

data de entrada das respetivas faturas no município, desde que as 

mesmas tenham merecido aprovação por parte do primeiro contratante. - 

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

Indicadores de desempenho ------------------------------------------ 

1. Dado que um dos objetivos do presente contrato consiste na melhoria 

contínua, e regular a fiabilidade das instalações, o primeiro 

contratante irá implementar um conjunto de indicadores, dos quais dará 

conhecimento ao segundo contratante, que visam o acompanhamento 

operacional do desempenho do contrato e que garantam a consonância com 

a sua estratégia e os objetivos. ------------------------------------ 

2. Estes indicadores serão calculados com base na informação 

disponibilizada pelo segundo contratante, pelo que este terá de 

assegurar, nos relatórios de exploração, a apresentação dos dados 

necessários ao cálculo dos indicadores de desempenho. --------------- 

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

Verificação da prestação de serviços -------------------------------- 
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O primeiro contratante reserva-se o direto de proceder, sempre que 

julgue necessário, e sem aviso prévio, a inspeções e auditorias às 

atividades de exploração realizadas pelo segundo contratante, 

efetuadas por si ou por entidades em que entenda delegar essas funções, 

no âmbito da prestação de serviços objeto deste contrato, conforme 

decorre do ponto 4.3, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

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

Documentação técnica ----------------------------------------------- 

1. O primeiro contratante põe à disposição do segundo contratante toda 

a documentação que possui sobre as instalações e equipamentos objeto 

deste contrato, nomeadamente as telas finais das instalações, assim 

como o respetivo histórico. No caso de não haver qualquer documentação 

técnica disponível sobre um dado equipamento ou instalação, cabe ao 

segundo contratante arranjar e organizar essa documentação e entrega-

la ao primeiro contratante, no prazo de três meses, após solicitação 

desta. ------------------------------------------------------------- 

2. Erros e omissões na documentação colocada à disposição do segundo 

contratante não poderão ser objeto de reclamações ou pedidos de 

indeminização. ----------------------------------------------------- 

3. O segundo contratante é responsável pela manutenção do arquivo da 

documentação técnica afeta ao contrato. ----------------------------- 

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

Atualização dos esquemas e desenhos --------------------------------- 

1. A falta de esquemas e/ou desenhos de quaisquer instalações, não 

será motivo para a não execução dos trabalhos, devendo, nestas 

circunstâncias, ser tomadas todas as precauções para a sua adequada 

realização. Para colmatar essa situação, deverá o segundo contratante 

proceder, nos primeiros três meses, ao inventário de desenhos em falta 

e de imediato, dar conhecimento ao primeiro contratante para que esta 

efetue as diligências necessárias a fim de obter essa informação. --- 

2. Sempre que haja trabalhos executados pelo segundo contratante que 

originem alterações de instalações, ou da sua lógica de funcionamento, 

o segundo contratante ficará obrigado a atualizar ou realizar os 

esquemas e relatórios descritivos de funcionamento o mais completo 

possível, mesmo que não possua nenhuns elementos de base, devendo ser 

apresentados também em formato digital. ----------------------------- 

3. Os elementos criados e atualizados deverão estar prontos e entregues 

ao primeiro outorgante, no prazo máximo de 1 (um) mês, após finalizados 

os trabalhos, devendo, no entanto, ser fornecida uma cópia provisória 

no momento da respetiva entrada ao serviço. ------------------------- 

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

Atividades de exploração a desenvolver pelo segundo contratante ---- 

As atividades de exploração a considerar na prestação de serviços 

objeto deste contrato, e que são da responsabilidade do segundo 

contratante, englobam as, devidamente, identificadas no ponto 5.3 e 

respetivos subpontos, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ----------- 

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

Condições de exploração -------------------------------------------- 

1. O caderno de encargos, documento que faz parte integrante do 

presente contrato, fixa as condições pelas quais o segundo contratante 

deverá realizar e supervisionar a exploração das infraestruturas, em 

conformidade com o âmbito deste contrato, com as cláusulas do caderno 

de encargos, de acordo com as normas internas existentes no primeiro 

contratante e, ainda, com a legislação em vigor. -------------------- 
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2. O segundo contratante obriga-se a assegurar a máxima rentabilidade 

das infraestruturas, sem prejuízo de manter, em permanência, adequadas 

condições de funcionamento. ----------------------------------------- 

3. Os trabalhos de manutenção devem ser efetuados em tempo útil e de 

modo a não serem alteradas as rotinas de operação, as condições de 

segurança das infraestruturas e de pessoas e bens do primeiro 

contratante e as obrigações decorrentes da legislação vigente sobre a 

descarga das águas residuais e os usos dos meios recetores. --------- 

4. O primeiro contratante reserva-se o direito de, relativamente a 

qualquer trabalho em curso, no âmbito das atividades de exploração 

previstas no caderno de encargos, solicitar a sua interrupção, caso 

entenda que esses trabalhos não estão a ser executados corretamente. 

O retomar dos trabalhos referidos, só poderá ocorrer após alteração 

do procedimento por parte do segundo contratante e aprovação do 

primeiro contratante. ----------------------------------------------- 

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

Informação a disponibilizar pelo segundo contratante ---------------- 

1. O segundo contratante tem que ter, obrigatoriamente, nos locais de 

exploração acordados com o primeiro contratante, documentação 

atualizada que garanta uma permanente e credível evidência de todas 

as atividades de exploração e da boa forma de execução do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá desenvolver um sistema para registar 

toda informação, que deverá ser disponibilizada, de forma agrupada, 

em três blocos, a seguir indicados, nos termos do definido nos pontos 

7.2, 7.3 e 7.4 e respetivos subpontos, das cláusulas gerais, do caderno 

de encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato:  

a) Relatórios de exploração; ---------------------------------------- 

b) Registos - Sistema de informação; -------------------------------- 

c) Manual de exploração. -------------------------------------------- 

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

Instalação e equipamentos em período de garantia -------------------- 

O segundo contratante deverá, em articulação com o primeiro, proceder 

à identificação dos equipamentos que ainda se encontrem dentro do 

período de garantia do fabricante, tendo em atenção as condições de 

utilização e manuseamento, de modo a que não se incorra na perda ou 

diminuição da garantia. Esta responsabilidade é exclusiva do segundo 

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

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

Materiais e outros serviços incluídos na prestação de serviços ------ 

As obrigações dos contratantes relativamente a materiais e outros 

serviços, incluídos na prestação de serviços objeto deste contrato, 

estão devidamente identificadas nos subpontos, do ponto 5.4, das 

cláusulas gerais do caderno de encargos, documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ------------------------------------ 

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

Equipamento de oficina, laboratório e apoio à exploração ------------ 

As obrigações dos contratantes relativamente a equipamentos de 

oficina, laboratório e apoio à exploração, no âmbito da prestação de 

serviços objeto deste contrato, estão devidamente identificadas nos 

subpontos, do ponto 5.5, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

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

Meios humanos ------------------------------------------------------- 

Todas disposições, gerais ou específicas, relacionadas com os meios 

humanos necessários à prestação de serviços objeto deste contrato, 

poderão ser consultadas nos subpontos, do ponto 6, das cláusulas 
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gerais, do caderno de encargos, documento que documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ------------------------------------ 

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

Certificados e manuais de qualidade --------------------------------- 

São responsabilidade do segundo contratante os seguintes certificados 

e manuais de qualidade: --------------------------------------------- 

a) Certificado de qualificação dos técnicos de ensaios; ------------- 

b) Documentos comprovativos de experiência dos inspetores de soldadura 

e manutenção, em instalações similares; ----------------------------- 

c) Certificados de qualificação dos soldadores, em função dos 

trabalhos a executar; ----------------------------------------------- 

d) Certificados de qualidade de elétrodos (Norma NP EN 10204) e outros 

materiais por si fornecidos; ---------------------------------------- 

e) Certificados de calibração dos aparelhos de medida, passados por 

entidade reconhecida pelo sistema Português de Qualidade (i.e. 

manómetros, multímetros, megaohmímetros, geradores e calibradores MW 

e M/AMP); ----------------------------------------------------------- 

f) Certificados de qualidade dos instrumentistas; ------------------- 

g) Carteira de eletricista. ----------------------------------------- 

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

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante obriga-se a contratar seguros que garantam a 

cobertura dos riscos e danos, direta ou indiretamente emergentes da 

sua atividade. ------------------------------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se ainda a segurar os meios de 

transporte da sua propriedade, que sejam empregues na execução dos 

trabalhos, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de 

passageiros. ------------------------------------------------------- 

3. Os encargos referentes aos seguros impostos pelo Caderno de 

Encargos, bem como qualquer dedução efetuada pela seguradora, a título 

de franquia e em caso de sinistro indemnizável, são da responsabilidade 

do segundo contratante.---------------------------------------------- 

4. As apólices de seguro exigidas pelo Caderno de Encargos e pela 

legislação aplicável, deverão ser apresentadas no ato da assinatura 

do presente contrato, obrigando-se o segundo contratante a mantê-las 

válidas durante a vigência do presente contrato. -------------------- 

5. O primeiro contratante poderá exigir, em qualquer momento, cópias 

e recibos de pagamento dessas apólices, não sendo admitida a entrada 

nas instalações objeto deste contrato, sem exibição das mesmas 

apólices. ---------------------------------------------------------- 

6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias constituem 

encargo único e exclusivo do segundo contratante e deverão ser 

contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e 

estabelecida em Portugal, que mereça o prévio acordo do primeiro 

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

7. Os seguros indicados como obrigatórios no Caderno de Encargos, em 

nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades (legais, 

contratuais e outras) do segundo contratante perante o primeiro 

contratante e a lei vigente em Portugal. ---------------------------- 

8. Sempre que ocorra um sinistro participado à seguradora, será 

obrigatória a reposição automática de capital em todas as apólices e 

rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume 

das indeminizações liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do 

seguro a pagar sobre o prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa 

reposição. --------------------------------------------------------- 

9. Em caso de incumprimento por parte do segundo contratante das 

obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros 
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mencionados, o primeiro contratante reserva-se o direito de se 

substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou 

por ele suportados. ------------------------------------------------- 

10. O segundo contratante deverá apresentar ao primeiro contratante 

as apólices de seguros indicadas no ponto seguinte, com coberturas 

bastantes e atas adicionais em que, de forma inequívoca, as seguradoras 

declarem manter em vigor, pelos períodos contratados, as apólices 

exibidas, bem como não as poder suspender, anular e/ou modificar 

franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do primeiro 

contratante, transmitido por carga registada, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. ------------------------------------------------ 

11. Os seguros, cujas apólices deverão ser apresentadas ao primeiro 

contratante, conforme indicado no ponto anterior, são: ------------- 

 Seguro de Responsabilidade Civil – o segundo contratante subscreverá 

em seu próprio nome e de todos os eventuais contratados e trabalhadores 

independentes, uma apólice de seguro onde serão indemnizadas, em caso 

de sinistro, as partes e/ou danos de carácter patrimonial e não 

patrimonial causados a terceiros em geral e o primeiro contratante em 

particular, em consequência da exploração das instalações e cuja 

responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano 

causado seja imputável a qualquer das entidades seguras na apólice, 

por si isoladamente, ou de forma solidária: ------------------------- 

a) É exigida a inclusão da cláusula especial de Responsabilidade Civil 

Cruzada, dado o envolvimento de todas as entidades seguros; --------- 

b) Para todos os efeitos deste seguro, deverá constar nas Condições 

Particulares da Apólice que o primeiro contratante será sempre 

considerado terceiro, independentemente da sua relação jurídica com o 

tomador do seguro; -------------------------------------------------- 

c) As perdas ou danos abrangidos pela presente apólice serão cobertos 

até ao limite de € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) 

por sinistro. ------------------------------------------------------- 

 Seguro de Acidentes de Trabalho – Esta apólice englobará todo o 

pessoal contratado pelo segundo contratante e contratados e 

trabalhadores independentes, assalariado ou eventual no local dos 

trabalhos, de acordo com a legislação em vigor em Portugal quanto ao 

seguro obrigatório de acidentes de trabalho. ------------------------ 

 Seguro Automóvel – A apólice será válida para toda a frota de 

veículos de locomoção própria do segundo contratante e contratados, 

que circulem na via pública ou nos locais de exploração, sejam veículos 

de passageiros, de carga, máquinas ou equipamentos industriais, 

considerando as exigências legais de Responsabilidade Civil Automóvel. 

O capital mínimo a segurar será de € 10.000.000,00 (dez milhões de 

euros. ------------------------------------------------------------- 

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

Ocorrências, emergências e interrupções ---------------------------- 

Em tudo o que se refere a situações de ocorrências, emergências e 

interrupções de serviço, deverá ser observado o disposto nos subpontos 

5.6.1, 5.6.2 e 5.6.3, respetivamente, das cláusulas gerais do caderno 

de encargos. documento que faz parte integrante do presente contrato.  

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

Visitas às instalações --------------------------------------------- 

1. Quaisquer visitas às instalações, por entidades externas, deverão 

possuir autorização prévia expressa do primeiro contratante, 

reservando-se a este o direito de as acompanhar. -------------------- 
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2. O segundo contratante obriga-se a permitir o acesso às instalações 

de pessoal, quer seja do primeiro contratante, quer seja de entidades 

fiscalizadoras, no exercício das suas funções. ---------------------- 

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

Acompanhamento de visitas e estágios -------------------------------- 

1. O segundo contratante poderá acompanhar o primeiro contratante em 

visitas, devidamente programadas e organizadas com entidades 

exteriores, como escolas, universidades, centros de formação, etc. Em 

caso de impossibilidade do primeiro contratante, este articulará, se 

assim o entender, com o segundo contratante, o acompanhamento da 

visita, sem prejuízo do normal funcionamento das instalações e sem 

encargos para o primeiro contratante. ------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá acompanhar todas as entidades e 

empresas a quem o primeiro contratante autorize ou entenda facultar o 

acesso a todas as instalações dos subsistemas. ---------------------- 

3. O primeiro contratante poderá solicitar a colaboração do segundo 

contratante no acompanhamento de estágios curriculares que entenda 

conceder. ---------------------------------------------------------- 

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

Simulações, exercícios e planos de emergência ----------------------- 

O segundo contratante deverá participar em exercícios de resposta a 

emergências, previamente definidas pelo primeiro contratante, com 

periodicidade mínima anual. ----------------------------------------- 

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

Multas e penalizações ----------------------------------------------- 

Em toda a matéria referente a multas e penalizações que venham a 

verificar-se, relacionadas com a prestação de serviços objeto do 

presente contrato, deverá ser observado o disposto nos subpontos, do 

ponto 8, das cláusulas gerais do caderno de encargos, documento que 

faz parte integrante do presente contrato. -------------------------- 

Cláusula 23.ª ------------------------------------------------------- 

Condições a observar no final do contrato --------------------------- 

1. No final do contrato, o segundo contratante deixará as 

infraestruturas das áreas de gestão objeto desta prestação de serviços 

e seus equipamentos, em perfeito funcionamento, salvo o desgaste 

decorrente da sua normal utilização, e em bom estado de conservação, 

o qual será verificado por uma vistoria completa, a cada instalação, 

da qual se celebrará o respetivo auto. ------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se, em qualquer infraestrutura, a 

devolver o “stock” de peças de reserva existente no início da prestação 

de serviços, nas quantidades e estado de preservação e conservação 

igual ao início do contrato. ---------------------------------------- 

3. No final da prestação de serviços, se o primeiro e o segundo 

contratantes, manifestarem vontade nesse sentido, reverterão para o 

primeiro outorgante, em condições a combinar, os bens de propriedade 

do segundo contratante, incluindo as peças de reserva adquiridas por 

este durante a prestação de serviços, diretamente afetos à prestação 

de serviços e em bom estado de funcionamento. ----------------------- 

4. No final da prestação de serviço, o segundo contratante obriga-se 

a entregar todos os registos e documentação desenvolvida ao longo do 

contrato devidamente organizada por instalação e por ano. ----------- 

Cláusula 24.ª ------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante deve guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao 

primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em 

relação com a execução do presente contrato. ------------------------ 
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Cláusula 25.ª ------------------------------------------------------- 

Atos de terceiros --------------------------------------------------- 

Sempre que o segundo contratante sofra impedimentos na execução dos 

serviços objeto do presente contrato, em virtude de qualquer ato 

imputável a terceiros, deve, no prazo máximo de 24 horas, a contar da 

data da ocorrência, informar o primeiro contratante, de modo a este 

ficar habilitado a tomar as providências que estejam ao seu alcance.  

Cláusula 26.ª ------------------------------------------------------- 

Atos praticados a terceiros ----------------------------------------- 

O segundo contratante será diretamente responsável, em relação a 

terceiros, pelos danos causados como consequência do funcionamento, 

normal ou anormal, dos subsistemas por ele explorados, para os quais 

terá de efetuar uma apólice de seguro correspondente. --------------- 

Cláusula 27.ª ------------------------------------------------------- 

Força maior --------------------------------------------------------- 

1. Considera-se caso de força maior o facto resultante da atividade 

de terceiros pela qual o segundo contratante não seja responsável, 

enquanto prestador de serviços, e para o qual não haja contribuído, e 

bem assim qualquer outro facto natural ou situação imprevisível (ou 

inevitável), cujos efeitos se produzam independentemente da sua 

vontade, tais como, atos de guerra ou subversão, epidemias, ciclones, 

tremores de terra, inundações, greves gerais ou setoriais e quaisquer 

outros eventos que afetem os trabalhos. ----------------------------- 

2. Excluem-se do número anterior os factos em que se demonstre que a 

ocorrência poderia ter sido evitada caso, antecipadamente, tivessem 

sido tomadas as necessárias medidas de segurança e outras precauções 

em geral. ----------------------------------------------------------- 

3. Cessa a responsabilidade do segundo contratante por falta ou 

deficiência na execução do presente contrato, quando o incumprimento 

resulte de caso de força maior devidamente comprovado. -------------- 

4. Os danos sofridos pelo segundo contratante por caso de força maior, 

serão suportados pelo próprio, que deve constituir apólice para o 

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

Cláusula 28.ª ------------------------------------------------------- 

Resgate ------------------------------------------------------------ 

1. O primeiro contratante poderá, em qualquer altura, resgatar o 

contrato, mediante aviso prévio ao segundo contratante, feito com 60 

dias de antecedência. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de resgate, aplicam-se as condições estipuladas na Cláusula 

23.ª, do presente contrato. ----------------------------------------- 

3. No período de pré-aviso referido no n.º 1, as partes tomarão as 

medidas adequadas à continuidade do serviço, sem quebra de qualidade.- 

4. Em caso de resgate, o segundo contratante terá direito a uma 

indeminização pelos danos emergentes e lucros cessantes, determinada 

por acordo das partes e, na falta de acordo, fixada judicialmente. - 

Cláusula 29.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, uma caução de 

………………………………………., correspondente a 5% do valor do preço contratual do 

presente contrato, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 89.º, 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 30.ª ------------------------------------------------------- 

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato o …………………………., por 
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deliberação do ……………………., no dia …….. de …………… de 20….., com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato. --------------- 

Cláusula 31.ª ------------------------------------------------------- 

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

Para todas as questões emergentes do presente contrato, será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------- 

Cláusula 32.ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo outorgante. -------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 33.ª ------------------------------------------------------- 

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 34.ª ------------------------------------------------------- 

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

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato, 

foi autorizado pelo ……………….., no passado dia …. de …………. de 20….----- 

3. A aquisição de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

pelo ………………………, no passado dia ….. de ………….. de 20….,, tendo, também 

nesta data, sido a provada a minuta do presente contrato. ----------- 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ……………..; Cabimento n.º ………….. de ….. de janeiro de ……; 

Compromisso n.º ………………. de ……… de ………. de 20….. --------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: --------------------- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato n.º ……./19. ------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.11.26. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.27. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CONCURSO PÚBLICO Nº13/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº 18/SC/2019. ---------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 11 de novembro de 2019, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços na área de seguros; --------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deram entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica, as propostas das seguintes empresas: --------- 

- Willis – Corretores de Seguros, S.A.; ----------------------------- 

- Lusitania Companhia de Seguros, S.A.; ----------------------------- 

- Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. --------------------------- 

- Considerando que, no dia 20 de novembro de 2019, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória da proposta apresentada pelo 

concorrente “Willis – Corretores de Seguros, S.A.”, aos três lotes, 

pelo valor global de 159.852,75€ (cento e cinquenta e nove mil, 

oitocentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos); ---- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; -------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao 

referido sentido de decisão; ---------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designada 

como gestora do contrato, com a função de acompanhar permanentemente 

a execução deste, a Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Márcia 

Santos. ------------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 29 de novembro de 2019 -------------------------------------- 

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

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

CONCURSO PÚBLICO Nº13/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. RELATÓRIO FINAL. ------------------------------------------- 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, 

pelas 10:00 horas, reuniu o júri designado para o procedimento 

identificado em epígrafe, constituído pelos seguintes membros: ------ 

- Presidente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 1º Membro efetivo: Dr.º Marcos Barroco, Técnico Superior; --------- 
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- 2º Membro efetivo: Susana Borges, Técnica Superior, em regime de 

mobilidade. -------------------------------------------------------- 

A reunião teve por finalidade tornar definitivo o relatório preliminar 

– sentido de adjudicação - , no sentido de permitir a prática do ato 

adjudicatório, no âmbito do presente procedimento. ------------------ 

No passado dia 21 de novembro de 2019, procedeu-se à notificação do 

projeto de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedido 

5 dias para se pronunciarem sobre o mesmo. -------------------------- 

Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de participação 

na tomada de decisão – audiência prévia escrita - , nenhum dos 

concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao referido sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, o júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

a) Tornar definitivo o relatório preliminar oportunamente elaborado, 

datado do pretérito dia 20 de novembro de 2019 e devidamente notificado 

aos interessados; --------------------------------------------------- 

b) Neste contexto, propor a adjudicação do lote 1 (Ramo acidentes de 

trabalho e ramo de acidentes pessoais), nos termos do disposto no nº1 

do artigo 73º do CCP (Código dos Contratos Públicos), ao concorrente 

“Willis – Corretores de Seguros, S.A.”, pelo valor de 101.313,43€ 

(cento e um mil, trezentos e treze euros e quarenta e três cêntimos), 

nos termos da proposta apresentada; --------------------------------- 

c) Propor a adjudicação do lote 2 (Ramo automóvel, ramo 

responsabilidade civil e ramo aeronaves), nos termos do disposto no 

n.º1 do artigo 73.º do CCP, ao concorrente “Willis – Corretores de 

Seguros, S.A.”, pelo valor de 28.784,08€ (vinte e oito mil, setecentos 

e oitenta e quatro euros e oito cêntimos), nos termos da proposta 

apresentada; ------------------------------------------------------- 

d) Propor a adjudicação do lote 3 (Ramo multirriscos, ramo transporte 

de valores e ramo de obras de arte), nos termos do disposto no n.º1 

do artigo 73.º do CCP, ao concorrente “Willis – Corretores de Seguros, 

S.A.”, pelo valor de 29.755,24€ (vinte e nove mil, setecentos e 

cinquenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), nos termos da 

proposta apresentada; ----------------------------------------------- 

e) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no artigo 98º do Código dos Contratos Públicos; ------------ 

f) Nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, que seja designada 

como gestora do contrato, com a função de acompanhar permanente a 

execução deste, a Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Márcia 

Santos. ------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório final, o 

qual vai ser assinado pelos membros do júri. ------------------------ 

O júri -------------------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dr.ª) ----------------------------------------------- 

(Marcos Barroco, Dr.º) ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS”.- 

No dia ……….. de ………. de 2018, celebram o presente contrato para 

prestação de serviços na área de seguros pelo preço total global de € 

159 852,75 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e 

dois euros e setenta e cinco cêntimos), isento de IVA, nos termos do 

disposto no n.º 28, do art.º 9º, do CIVA e ulteriores alterações. -- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 
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concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, em Chaves. ------------------------------------------------ 

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

Como segundo contratante, WILLIS – CORRETORES DE SEGUROS, S.A., com 

sede na …………………., Pessoa Coletiva n.º ……….., com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de ……….., com o capital 

social de ……………. euros, neste ato legalmente representada por ………………, 

(estado civil), natural da freguesia de …………….., concelho de ……………., 

residente na ………………………………….titular do cartão de cidadão n.º……………, 

válido até ………………, na qualidade de …………. da mencionada sociedade, com 

poderes para o ato, conforme procuração que fica arquivada junto ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na área de 

seguros, repartida pelos lotes a seguir discriminados, nos termos do 

disposto no caderno de encargos e na proposta apresentada pelo segundo 

contratante, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

Lote 1 – Ramos acidentes de trabalho e ramos de acidentes pessoais; 

Lote 2 – Ramo automóvel; Ramo responsabilidade civil; Ramo aeronaves; 

Lote 3 – Ramo multirriscos; Ramo transporte de valores; Ramo de obras 

de arte. ------------------------------------------------------------ 

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

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

1. O encargo total do presente contrato, é de € 159 852,75 (cento e 

cinquena e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois euros e setenta e 

cinco cêntimos), isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do 

art.º 9.º, do CIVA e ulteriores alterações. ------------------------- 

2. O prémio total anual e o pagamento do encargo previsto no n.º 

anterior será efetuado, em conformidade com a legislação em vigor, nos 

termos da proposta apresentada pelo segundo outorgante que a seguir 

se descrimina: ------------------------------------------------------ 

LOTE 1 – Ramo Acidentes de Trabalho e Ramo de Acidentes Pessoais --- 

 Ramo de Acidentes Trabalho ------------------------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

Coberturas: Assistência médica e medicamentosa, transportes, 

internamento, deslocações, pagamento dos salários por incapacidade 

temporária (total ou parcial) e pagamento de pensões por morte ou 

incapacidade parcial ou total permanente, para todos os trabalhadores. 

Modalidade: Por folhas de férias, com a apresentação da primeira folha 

e indicação posterior dos montantes de vencimentos pagos aos 

funcionários referidos no ponto anterior e na totalidade. ----------- 

Massa Salarial Anual: nos termos do “Mapa 1”, em anexo ao presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 503/99 de 20 de novembro, e 

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

 A - Ramo de Acidentes Pessoais – pessoal fixo ------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

1 – Coberturas p/pessoa: Autarcas a tempo inteiro (4) e restantes 

vereadores (3). ----------------------------------------------------- 

Membros da Assembleia Municipal – 79; Total a segurar: 86 ----------- 

a) Morte e invalidez permanente: ------------------------------- 

Presidente e Vereadores – € 185 000,00; ----------------------------- 

Membros da Assembleia Municipal - € 37 500,00; ---------------------- 

b) Despesas de Tratamento - € 5 000,00; ------------------------ 

c) Incapacidade Temporária: ------------------------------------ 
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Presidente e Vereadores - € 100,00/dia; ----------------------------- 

Membros da Assembleia Municipal - € 20,00/dia; ---------------------- 

d) Incapacidade Temporária Abs. c/ Internamento Hospital - € 

25,00/dia; --------------------------------------------------------- 

e) Despesas de Funeral - € 500,00. ----------------------------- 

2 - Modalidades: ------------------------------------------------- 

a) Riscos Profissionais e Extraprofissionais; ----------------------- 

 B - Ramo de Acidentes Pessoais – pessoal temporário dos programas 

ocupacionais do IEFP ------------------------------------------------ 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

Previsão do n.º de pessoas a contratar nos 12 meses: 39 pessoas. ---- 

Período de contratação: 1 ano --------------------------------------- 

Funções: Para exercer diversas funções, nomeadamente, canalizador, 

auxiliar de serviços gerais, cantoneiro, motorista, manobrador de 

máquinas, vigilante de crianças. ------------------------------------ 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 75 000,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 75 000,00 ---------------------------------- 

Despesas de Tratamento: € 15 000,00 --------------------------------- 

Incapacidade temporária: € 20,00/dia -------------------------------- 

O segundo contratante apresentou o prémio unitário por pessoa, bem 

como o prémio total para as 39 pessoas previstas. ------------------- 

O prémio unitário apresentado na proposta do segundo contratante 

manter-se-á em vigor até ao final do contrato, e deverá ser um prémio 

fixo independentemente da função que o contratado irá exercer. A única 

variável que vai oscilar vai ser o número de pessoas a contratar, que 

poderá ser inferior ou superior ao previsto. ------------------------ 

 C - Ramo de Acidentes Pessoais – Pessoal CPCJ ------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

Previsão de pessoas a contratar nos 12 meses: 9 pessoas --------- 

Período de contratação: 1 ano ----------------------------------- 

Funções: Para exercer funções na Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens  ----------------------------------------------------------- 

Coberturas: ----------------------------------------------------- 

Morte: € 75 000,00 ---------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 75 000,00 ------------------------------- 

Despesas Tratamento: € 15 000,00 -------------------------------- 

Incapacidade temporária: € 20,00/dia ---------------------------- 

 D - Ramo de Acidentes Pessoais – Coletivos ---------------------- 

1. Atividade Física Sénior ---------------------------------------- 

Previsão de pessoas nos 12 meses: 250 pessoas ------------------- 

Coberturas: ----------------------------------------------------- 

Morte: € 27 768,00 ---------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 27 768,00 ------------------------------- 

Despesas Tratamento: € 4 443,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 222,00 ------------------------------------ 

2 . Torneio de futsal inter-freguesias ---------------------------- 

Previsão de participantes: 350 pessoas ------------------------------ 

Período da atividade: 3 meses no ano ------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 27 768,00 -------------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 27 768,00 ----------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 443,00 ---------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 222,00 ---------------------------------------- 

3 . Comemorações 25 de Abril (caminhada, corrida e torneio futsal 

infantil) ---------------------------------------------------------- 
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Previsão de participantes: 650 pessoas ----------------------------- 

Período da atividade: 1 dia por ano -------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 27 768,00 -------------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 27 768,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 443,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 222,00 --------------------------------------- 

4 . Natação ------------------------------------------------------- 

Previsão de participantes: 150 pessoas ----------------------------- 

Período da atividade: 1 dia por ano --------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 27 768,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 27 768,00 ----------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 443,00 ---------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 222,00 --------------------------------------- 

O segundo contratante apresentou prémio unitário por pessoa e 

atividade, bem como o prémio total por ramo, valores esses constantes 

na proposta apresentada, em anexo ao presente contrato. ------------- 

O número previsto de participantes/atividades poderá aumentar ou 

diminuir, no entanto o segundo contratante deve apresentar prémios 

para os dados indicados. -------------------------------------------- 

Na execução do contrato o primeiro contratante solicitará ao segundo 

contratante, preços fixos, de acordo com o número de participantes nas 

atividades realizadas. ---------------------------------------------- 

As atividades indicadas são meramente indicativas, poderão realizar-

se ou não. E também poderão realizar-se outras que não estão indicadas. 

Por isso, o segundo contratante deve indicar o prémio unitário por 

pessoa, e o prémio indicado manter-se-á fixo durante a execução do 

contrato, nos termos da proposta apresentada pelo segundo contratante. 

LOTE 2 – Ramo Automóvel, Ramo Responsabilidade Civil e Ramo Aeronaves 

 RAMO AUTOMÓVEL -------------------------------------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

1. Coberturas para os veículos constantes do “Mapa 2-A”: ---------- 

a) Responsabilidade Civil: - 50 000 000,00 € ------------------- 

b) Quebra de Vidros: até 500,00 € ------------------------------ 

c) Assistência em Viagem: Sem franquia quilométrica; ----------- 

d) Seguro de Ocupantes: ---------------------------------------- 

- Morte e Invalidez Permanente: 5 000,00 € -------------------------- 

- Despesas de Tratamento: 500,00 € ---------------------------------- 

e) Proteção Jurídica; ------------------------------------------ 

2 Capitais – ver “Mapa 2-A”, em anexo ao presente contrato. ------ 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

2. Coberturas para os veículos constantes do “Mapa 2-B”: ---------- 

a) Responsabilidade Civil: - 50 000 000,00 € ------------------- 

b) Choque, Colisão e Capotamento (com franquia de 350,00 €) ---- 

c) Quebra isolada de Vidros: (sem franquia) -------------------- 

d) Incêndio, Raio ou Explosão (sem franquia) ------------------- 

e) Furto ou Roubo (sem franquia) ------------------------------- 

f) Veículo de Aluguer (sem franquia) --------------------------- 

g) Assistência em Viagem: Sem franquia quilométrica; ----------- 

h) Seguro de Ocupantes: ---------------------------------------- 

- Morte e Invalidez Permanente: até 25 000,00 € -------------------- 

- Despesas de Tratamento: 2 500,00 € -------------------------------- 

- Subsídio Diário – Até 25,00 € por incapacidade temporária absoluta 

só em caso de Internamento Hospitalar. ------------------------------ 

i) Proteção Jurídica; ------------------------------------------ 

Capitais – ver “Mapa 2-B”, em anexo ao presente contrato. ----------- 
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 RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL ------------------------------------- 

 A – Ramo Responsabilidade Civil --------------------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

1. Coberturas: ---------------------------------------------------- 

a) Garantia de todos os danos materiais e/ou corporais cuja 

responsabilidade civil possa vir a ser objetiva e concretamente 

atribuível ao primeiro contratante, quer pelo exercício da sua 

atividade como Autarquia, quer por ação isenta dos seus funcionários 

no exercício das suas atividades específicas ou das funções que lhe 

tenham sido atribuídas. --------------------------------------------- 

b) Idem, quanto à existência, em via pública, de objetos, tampas 

de saneamento, obras e/ou maquinaria, que possam causar danos a 

terceiros, devidamente comprovado quanto ao fator causal. ----------- 

c) Funcionamento destas garantias como segundo seguro sempre que 

o Município tenha adjudicado obras ou trabalhos a outras entidades que 

disponham de seguro de responsabilidade civil de atividades ou, mesmo 

não tendo, a este estejam obrigados legalmente ou por força do contrato 

estabelecido com a Autarquia. --------------------------------------- 

d) Ficam ainda a coberto desta garantia as diversas iniciativas 

culturais promovidas pelo Município, nomeadamente Festas, Seminários, 

Congressos, Exposições, Fogo de artifício, Lançamento de Foguetes, 

etc. --------------------------------------------------------------- 

2 Capital: ------------------------------------------------------- 

a) Capital máximo por sinistro e anuidade (Município) – 350 000,00 € 

b) Franquia – 10% dos danos indemnizáveis (mínimo 250,00 €) ------- 

 B – Ramo Responsabilidade Civil Proprietário de Imóveis (Leasing) 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

      - Imóvel: Quinta do Pinheiro ---------------------------------- 

      - Imóvel: Edifício da Rua 1º de Dezembro ---------------------- 

      - Capital Seguro: 250 000,00 €/por imóvel --------------------- 

      - Interessado no seguro: Totta Credito Especial Inst. Crédito 

S.A. na qualidade de credor hipotecário. ---------------------------- 

 C – Ramo Responsabilidade Civil Parques Infantis ---------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

Capital a Segurar: -------------------------------------------------- 

- 350 000,00 € por cada parque infantil ----------------------------- 

Franquia: ---------------------------------------------------------- 

- 10% dos prejuízos em lesões materiais, no mínimo de 125,00 € ------ 

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 203/2015 de 17 de setembro ---- 

Ver mapa 4 em anexo ao presente contrato ---------------------------- 

RAMO AERONAVES ------------------------------------------------------ 

Ramo: Responsabilidade civil aeroportuária – ramo aéreo 

responsabilidades, Ariel – seguros de responsabilidades de 

proprietários e operadores de aeroportos. --------------------------- 

Cobertura: A cobertura concedida está limitada a movimentos de 

aeronaves ligeiras e ultraligeiras até um peso máximo à descolagem 

inferior a 5700Kg. -------------------------------------------------- 

Limites indemnização: 250 000,00 € ---------------------------------- 

Franquia: Por danos causados a aeronaves, a franquia a aplicar é de 

25 000,00€. Em todo e qualquer outro sinistro indemnizável, a franquia 

é de 10% do valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo de 500,00 € 

e um máximo de 5 000,00€. ------------------------------------------- 

Local de risco: Aeródromo Municipal de Chaves “Mário A. Xavier”, 

Chaves, Portugal. -------------------------------------------------- 

Segurança: O Aeródromo de Chaves tem todas as medidas de segurança 

exigidas por lei e é inspecionado pela ANAC regularmente. ----------- 
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LOTE 3 – Ramo Multirriscos, Ramo Transporte de Valores, Ramo Obras de 

Arte --------------------------------------------------------------- 

 RAMO MULTIRRISCOS ----------------------------------------------- 

 A - Ramo Multirriscos ------------------------------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

1. Coberturas:  -------------------------------------------------- 

a) Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio e Explosão (sem 

franquia) ---------------------------------------------------------- 

b) Furto ou Roubo (10% dos danos indemnizáveis – min. 50,00 €) - 

c) Responsabilidade Civil Proprietário, Inquilino ou Ocupante (5% 

prejuízos em danos materiais) --------------------------------------- 

d) Queda de Aeronaves (sem franquia) --------------------------- 

e) Choque ou impacto de Veículos Terrestres (sem franquia) ----- 

f) Demolição e Remoção de Escombros (sem franquia) ------------- 

g) Quebra de Vidros e Pedras Ornamentais (sem franquia) ------- 

h) Queda ou Quebra de Antenas (sem franquia) ------------------- 

i) Queda ou Quebra de Painéis Solares (sem franquia) ----------- 

j) Queda ou Quebras de Anúncio e Letreiros Luminosos (sem 

franquia) ---------------------------------------------------------- 

k) Choque ou impacto de Objetos Sólidos (sem franquia) --------- 

l) Derrame Acidental de Óleo (sem franquia) -------------------- 

m) Inundações (5% dos danos indemnizáveis – min. 50,00 €) ------ 

n) Danos por água (10% dos danos indemnizáveis – min. 50,00 €) - 

o) Danos Estéticos (10% dos danos indemnizáveis – min. 50,00 €)  

p) Tempestades (5% dos danos indemnizáveis – min. 50,00 €) ----- 

q) Aluimentos de Terras (10% dos danos indemnizáveis –min. 100,00€ 

r) Riscos Elétricos – capital seguro 200 000,00 (10% dos danos 

indemnizáveis – min. 50,00 – na modalidade de 1º risco) ------------- 

s) Atos de Vandalismos Maliciosos ou sabotagem (10% dos danos 

indemnizáveis – min. 100,00 €) -------------------------------------- 

t) Pesquisas de Avarias (sem franquia) ------------------------- 

u) Proteção de Clientes (sem franquia) ------------------------- 

v) Proteção de Empregados (sem franquia) ----------------------- 

w) Proteção Jurídica (sem franquia) ---------------------------- 

x) Assistência ao Estabelecimento (sem franquia) --------------- 

y) Privação do uso do Local Ocupado (sem franquia) ------------- 

z) Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública (10% dos danos 

indemnizáveis – min. 100,00 €) -------------------------------------- 

2. Natureza do Risco: -------------------------------------------- 

a) Disperso por diversos locais, em edifício de construção de 

primeiro e segundo risco, prevalecendo substancialmente a de primeiro 

risco. ------------------------------------------------------------- 

b) Edifícios de ocupação diversa, prevalecendo a de atividades não 

agravantes, na totalidade do risco. --------------------------------- 

3. Limite da Indemnização: ver “Mapa 3” em anexo ao presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

 B – Ramo Multirriscos Proprietário de Imóveis (Leasing) --------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

- Imóvel: Quinta do Pinheiro ---------------------------------------- 

- Capital Seguro: 1 410 302,00 € ------------------------------------ 

- Interessado no seguro: Totta Credito Especial Inst. Crédito S.A. na 

qualidade de credor hipotecário. ----------------------------------- 

- Imóvel: Edifício Rua 1º de Dezembro ------------------------------- 

- Capital Seguro: 299 207,77 € -------------------------------------- 

- Interessado no seguro: Totta Credito Especial Inst. Crédito S.A. na 

qualidade de credor hipotecário ------------------------------------- 
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Coberturas: -------------------------------------------------------- 

a) Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio, Explosão (sem 

franquia) ---------------------------------------------------------- 

b) Aluimento de terras (franquia de 10% do valor indemnizável no 

mínimo de 100,00) --------------------------------------------------- 

c) Queda de Aeronaves (sem franquia) --------------------------- 

d) Choque ou impacto de veículos terrestres (sem franquia) ----- 

e) Choque ou impacto de objetos sólidos (sem franquia) --------- 

f) Derrame acidental de óleo (sem franquia) -------------------- 

g) Danos estéticos (franquia de 10% do valor indemnizável no 

mínimo de 50,00€) -------------------------------------------------- 

h) Demolição e remoção de escombros (sem franquia) ------------- 

i) Furto ou Roubo (franquia de 10% do valor indemnizável – min. 

50,00 €) ----------------------------------------------------------- 

j) Danos por água (franquia de 10% do valor indemnizável – min. 

50,00 €) ------------------------------------------------------------ 

k) Pesquisa de Avarias (sem franquia) -------------------------- 

l) RC proprietário, inquilino ou ocupante (franquia de 5% do valor 

dos danos resultantes de lesões materiais) -------------------------- 

m) Tempestades (franquia de 5% sobre o valor da indemnização – 

min. 49,88 €) ------------------------------------------------------- 

n) Inundações (franquia de 5% sobre o valor da indemnização – 

min. 49,88 €) ------------------------------------------------------- 

o) Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública (franquia de 

10% do valor indemnizável – min. 100,00 €) -------------------------- 

p) Fenómenos sísmicos (franquia de 10% do capital seguro) ------ 

q) Quebra de Vidros e Pedras Ornamentais (sem franquia) -------- 

r) Quebra ou Queda de Anúncios e Letreiros Luminosos (sem 

franquia) ---------------------------------------------------------- 

s) Quebra ou Queda de Antenas (sem franquia) ------------------- 

t) Quebra ou Queda de Painéis Solares (sem franquia) ----------- 

u) Proteção Jurídica (sem franquia) ---------------------------- 

v) Assistência ao Estabelecimento (sem franquia) --------------- 

Limite indemnização: ver capital seguro. ---------------------------- 

 Ramo Transportes de Valores ------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

     Cobertura dos valores transportados até ao montante de 25 000,00 €, 

das instalações da Câmara Municipal para as instalações de crédito e 

vice-versa. Habitualmente o transporte de valores ocorre uma vez por 

dia, a pé. --------------------------------------------------------- 

 Ramo Obras de Arte --------------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

- “Todos os riscos”, nomeadamente, roubo, qualquer dano por 

manuseamento, danos acidentais, vandalismo por intrusão, incêndio, e 

outras coberturas próprias do seguro de obras de arte. -------------- 

Mapa 5 – Listagem de Obras de Arte em depósito no arquivo ou em 

exposição, propriedade da CMC e FNA (protocolo) --------------------- 

- Capital coberto: 3 601 800,00 € ----------------------------------- 

- Sem franquia. ---------------------------------------------------- 

As obras de arte em depósito no arquivo ou em exposição, propriedade 

da CMC e FNA (protocolo) são obras originais de diversos artistas 

tendo como base vários materiais (ex: tela, papel, madeira, acrílico, 

etc.) -------------------------------------------------------------- 

As obras de arte vão estar em permanência no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso (expostas e na sala de arquivo). --------- 
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O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso tem vigilância 24 horas por 

dia (incluindo vigilantes, sistema videovigilância, alarme contra 

intrusão, etc.), e é um edifício novo, inaugurado em 2016. ---------- 

Mapa 5.1 – Listagem de Obras de Arte em exposição permanente – Nadir 

Afonso “Arquitetura sobre Tela”. ----------------------------------- 

- Capital coberto – 2 808 000,00 € ---------------------------------- 

- Sem franquia ------------------------------------------------------ 

- Período da exposição – 1 ano -------------------------------------- 

As obras de arte constantes da listagem 5.1, estão à guarda do 

município de Chaves e são obras originais que estão em exposição 

permanente no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. ------------ 

Como já foi referido o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso tem 

vigilância 24 horas por dia (incluindo vigilantes, sistema 

videovigilância, alarme contra intrusão, etc.), e é um edifício novo, 

inaugurado em 2016. ------------------------------------------------- 

Mapa 5.2 – Listagem de Obras de Arte em exposição temporária – MNAC – 

“Coleção Museu do Chiado”. ------------------------------------------ 

- Capital coberto – 3 340 000,00 € ---------------------------------- 

- Sem franquia ------------------------------------------------------ 

- Período da exposição – de 1 de janeiro de 2020 a 29 de março de 2020 

As obras de arte constantes da listagem 5.2. vão permanecer em 

exposição temporária do período de 1 de janeiro de 2020 a 29 de março 

de 2020. ----------------------------------------------------------- 

As quantidades das obras de arte constantes nas listas 5, 5.1. e 5.2. 

em anexo poderão aumentar ou diminuir. No entanto, o primeiro 

contratante enviará sempre ao segundo contratante a listagem 

atualizada. -------------------------------------------------------- 

O segundo contratante deverá apresentar em separado o prémio total 

para as obras de arte constantes dos mapas 5, 5.1. e 5.2. ----------- 

Durante a execução do presente contrato poderão ocorrer outras 

exposições temporárias ou permanentes que o primeiro contratante 

solicitará ao segundo contratante, prémios fixos, para as obras de 

arte, de acordo com o tipo de exposição a realizar. ---------------- 

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

Atualização dos prémios totais ------------------------------------- 

Durante a vigência do contrato não haverá lugar a revisão de preços. 

No final do presente contrato será feito o acerto dos valores dos 

prémios totais apresentados, tendo em conta que poderá haver um aumento 

ou uma diminuição da massa salarial, da frota automóvel, dos imóveis, 

etc. Tal ajustamento às variáveis indicadas não dará lugar à alteração 

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

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

Formação ----------------------------------------------------------- 

O segundo contratante deverá promover uma formação/sensibilização na 

área de prevenção uma vez por ano, aos trabalhadores do Município de 

Chaves, a fim de minorar os riscos. --------------------------------- 

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

Assistência Técnica  ----------------------------------------------- 

O segundo contratante deve prestar assistência técnica presencial, 

durante o horário de expediente (9h-16h), com a disponibilidade de um 

funcionário para apoio técnico e administrativo às situações ocorridas 

na área de seguros no Município de Chaves. -------------------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 



                                                                F. 146 

                                                                  _____________________ 
 

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

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

O segundo contratante não pode ceder a sua posição contratual sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

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

Casos Fortuitos ou de Força Maior ---------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. ------------------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

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

Rescisão do Contrato ----------------------------------------------- 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito 

de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se 

incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação dos 

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

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

Duração do Contrato ------------------------------------------------ 

A duração do presente contrato será de 1 ano, de 1 janeiro de 2020 a 

31 de dezembro de 2020, ficando o segundo contratante dos contratos 

de seguro em vigor, obrigado a aceitar a anulação das apólices na data 

do início de novos contratos que venham a ser subscritos, como estorno 

do prémio, mediante o critério “pró rata temporis”. ----------------- 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

primeiro contratante poderá proceder à retenção de 5% do valor dos 

pagamentos a efetuar ao segundo contratante. ------------------------ 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo outorgante. ------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96º, do CCP. -------------------------- 

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

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

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

1 - Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 
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2 - O procedimento por Concurso Público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de 11 de novembro de 2019.- 

3 - A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de dezembro de 2019. ---------------- 

4 - A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de …. de dezembro de 2019. ------------------------------- 

5 - O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com as 

classificações económicas: 020212 e 01030901; Cabimento n.º 2321/2019 

de 05 de novembro de 2019; Compromisso n.º 3602/2019 de 29 de novembro 

de 2019. ----------------------------------------------------------- 

6 - O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------- 

7 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………. --------- 

Pelo Primeiro Contratante,_______________________________ -----------

Pelo Segundo Contratante,________________________________ ----------- 

Contrato registado sob o n.º ……./19. -------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.11.29. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. CONCURSO PÚBLICO Nº12/SC/2019 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO E A 

GRANEL – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº19/SC/2019. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 11 de novembro de 2019 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento 

público e a granel; ------------------------------------------------- 

- Considerando que, no dia 25 de novembro de 2019, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou um relatório de 

avaliação de propostas no qual propôs a adjudicação do lote 1 

(fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários, em postos de 

abastecimento público) à empresa “Lubrifuel – Combustíveis e 

Lubrificantes, Lda.”, pelo valor de 17.918,40€ (dezassete mil, 

novecentos e dezoito euros e quarenta cêntimos) e a adjudicação do 

lote 2 (fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários a granel) à 

empresa “Gaspe – Combustíveis, Lda.”, pelo valor de 133.266,00€ (cento 

e trinta e três mil, duzentos e sessenta e seis euros); ------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 148 

                                                                  _____________________ 
 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designado 

como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, o Chefe da Divisão de Recursos Operacionais, Eng.º 

Guilherme Tomaz. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 03 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

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

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 

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

CONCURSO PÚBLICO Nº12/SC/2019 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO E A GRANEL. RELATÓRIO 

FINAL. ------------------------------------------------------------- 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas 

10:00 horas, no Gabinete da Chefe da Divisão de Gestão Financeira, 

reuniu o júri designado para o procedimento identificado em epígrafe, 

constituído pelos seguintes membros: -------------------------------- 

- Presidente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 1º Membro efetivo: Dr.º Marcos Barroco, Técnico Superior; --------- 

- 2º Membro efetivo: Susana Borges, Técnica Superior, em regime de 

mobilidade. -------------------------------------------------------- 

A reunião teve por finalidade tornar definitivo o relatório preliminar 

– sentido de adjudicação - , no sentido de permitir a prática do ato 

adjudicatório, no âmbito do presente procedimento. ------------------ 

No passado dia 25 de novembro de 2019, procedeu-se à notificação do 

projeto de decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedido 

5 dias para se pronunciarem sobre o mesmo. -------------------------- 

Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de participação 

na tomada de decisão – audiência prévia escrita -, nenhum dos 

concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao referido sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, o júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

g) Tornar definitivo o relatório preliminar oportunamente elaborado, 

datado do pretérito dia 25 de novembro de 2019 e devidamente notificado 

aos interessados; --------------------------------------------------- 

h) Neste contexto, propor a adjudicação do lote 1 (fornecimento 

contínuo de combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento 

público), nos termos do disposto no nº1 do artigo 73º do Código dos 

Contratos Públicos, à empresa “Lubrifuel – Combustíveis e 

Lubrificantes, Lda.”, pelo valor de 17.918,40€ (dezassete mil, 

novecentos e dezoito euros e quarenta cêntimos), nos termos da proposta 

apresentada; ------------------------------------------------------- 

i) Propor a adjudicação do lote 2 (fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários a granel), nos termos do disposto no nº1 do 

artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, à empresa “Gaspe – 

Combustíveis, Lda.”, pelo valor de 133.266,00€ (cento e trinta e três 

mil, duzentos e sessenta e seis euros), nos termos da proposta 

apresentada; ------------------------------------------------------- 
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j) Que sejam aprovadas as minutas dos contratos em anexo, nos termos 

do disposto no artigo 98º do Código dos Contratos Públicos; --------- 

k) Nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, que seja designado 

como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanente a 

execução deste, o Chefe da Divisão de Recursos Operacionais, Eng.º 

Guilherme Tomás. ---------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório final, o 

qual vai ser assinado pelos membros do júri. ------------------------ 

O júri -------------------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dr.ª) ----------------------------------------------- 

(Marcos Barroco, Dr.º) ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA “FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO” -------------------- 

No dia …… de ……..….. de ………, celebram o presente contrato para o 

“fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários em postos de 

abastecimento público”, pelo preço total de 17 918,40 € (dezassete 

mil, novecentos e dezoito euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA 

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

Como primeiro contratante, o Município de Chaves, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como segundo contratante LUBRIFUEL – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, 

LDA., Pessoa Coletiva n.º ……………, com sede em …………….., com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de …………….., 

com o capital social de ……………. euros, neste ato legalmente representada 

por ……………….., portador do Cartão do Cidadão n.º …………………, válido até 

………………, com domicílio ………………., na qualidade de ………………….., com poderes 

para o ato conforme consta do ……………………….., documento que fica arquivado 

junto ao processo.--------------------------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público, 

designadamente, gasolina e gasóleo, de acordo com as cláusulas gerais 

e técnicas do caderno de encargos, documento que faz parte integrante 

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

2. Na execução do presente contrato, o consumo de combustíveis 

rodoviários poderá aumentar ou diminuir, conforme as necessidades do 

primeiro contratante. ----------------------------------------------- 

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

Local da entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. A aquisição de combustíveis rodoviários em postos públicos de 

abastecimento, deverá ser realizada através de cartão eletrónico de 

abastecimento. ----------------------------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá, sempre que um veículo seja abastecido, 

fornecer o respetivo talão com indicação, no mínimo, dos seguintes 

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

- Identificação do número do cartão; -------------------------------- 

- Identificação da entidade; ---------------------------------------- 

- Identificação do veículo; ----------------------------------------- 

- Data, hora e local de abastecimento; ------------------------------ 

- Identificação do produto abastecido e respetivas quantidades. ----- 
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Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Duração do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato terá início em 2 de janeiro de 2020 e término a 

31 de dezembro de 2020. --------------------------------------------- 

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

Prazo de entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. O fornecimento objeto do presente contrato será faseado ao longo 

do período do contrato e conforme as necessidades do primeiro 

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

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

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

1. O encargo do presente contrato é de 17 918,40 € (dezassete mil, 

novecentos e dezoito euros e quarenta cêntimos), acrescidos de IVA à 

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

2. As condições de pagamento serão a 60 dias, nos termos previstos no 

artigo 7.º do caderno de encargos respetivo. ------------------------ 

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

Cessão da Posição Contratual ---------------------------------------- 

O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

1. O incumprimento dos níveis de serviço e condições do fornecimento 

previstas confere ao primeiro contratante o direito a ser indemnizado 

através da aplicação de uma sanção pecuniária a descontar nas faturas 

seguintes, nos termos do número seguinte. --------------------------- 

2. Em caso de incumprimento, para o fornecimento em postos públicos 

para Portugal continental, deverá ser aplicada uma sanção calculada 

da seguinte forma: -------------------------------------------------- 

VS= 50*c*t ---------------------------------------------------------- 

Sendo: ------------------------------------------------------------- 

VS= Valor da sanção em euros; --------------------------------------- 

c= Número de cartões em falta; -------------------------------------- 

t= Número de dias de incumprimento. --------------------------------- 

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

Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

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

Patentes, licenças e marcas registadas ------------------------------ 

São da responsabilidade do segundo contratante quaisquer encargos 

decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, 

patentes registadas ou licenças. ------------------------------------ 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 
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Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 

legais e contratuais, pode o primeiro contratante proceder à retenção 

de até 5% do valor dos pagamentos a efetuar ao segundo contratante.-- 

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

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato o …………………………., por 

deliberação do ……………………., no dia …….. de …………… de 20….., com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato. --------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo contratante. ------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

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

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

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

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por Concurso Público, objeto do presente contrato, 

foi autorizado por deliberação do Executivo Municipal, em sua reunião 

realizada no passado dia 11 de novembro de 2019; -------------------- 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

………………….., do passado dia ………… de …………… de 2019, data em que foi 

aprovada a respetiva minuta do contrato; ---------------------------- 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com as 

classificações económicas: ……………………..; Compromisso Nº ………./2019, de 

…../……./2019; ------------------------------------------------------ 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato nº …./20__ ------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA “FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS A GRANEL” ----------------------------------------------- 

No dia ---- de ------------- de -------------------, celebram o 

presente contrato para “fornecimento contínuo de combustíveis 

rodoviários a granel”, pelo preço total de 133 266,00 € (cento e trinta 

e três mil, duzentos e sessenta e seis euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 
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Como primeiro contratante, o Município de Chaves, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como segundo contratante GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA., Pessoa Coletiva 

n.º ……………., com sede em ………………………, com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de ………………., com o capital social 

de ………………. euros, neste ato legalmente representada por ………………….., 

portador do Cartão do Cidadão n.º ……………., válido até ……………….., com 

domicílio ……………….., na qualidade de …………………………, com poderes para o ato 

conforme consta do ………………, documento que fica arquivado junto ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários a granel, designadamente, gasóleo com aditivo 

base (aditivado), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas, 

previstas no caderno de encargos, documento que faz parte integrante 

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

2. Na execução do presente contrato, o consumo de combustíveis 

rodoviários poderá aumentar ou diminuir, conforme as necessidades do 

primeiro contratante. ----------------------------------------------- 

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

Local da entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. Para o abastecimento de gasóleo a granel, o segundo contratante 

deverá efetuar o fornecimento nos Serviços Operativos da Câmara 

Municipal de Chaves, sitos na Quinta do Pinheiro, em Chaves, durante 

o horário normal de expediente. ------------------------------------- 

2. Os riscos na fase de transporte, do acondicionamento, da carga e 

da descarga na entrega, são da exclusiva responsabilidade do 

fornecedor. -------------------------------------------------------- 

3. A entrega do produto é sempre acompanhada de guia de remessa da 

qual deve constar, designadamente: ---------------------------------- 

- Identificação do número do contrato; ------------------------------ 

- Identificação da entidade adquirente e local de entrega; ---------- 

- Identificação da entidade fornecedora; ---------------------------- 

- Data e hora da entrega; ------------------------------------------- 

- Data da encomenda e número da requisição emitida pelo primeiro 

contratante; ------------------------------------------------------- 

- Identificação do produto fornecido e respetivas quantidades. ------ 

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

Duração do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato inicia-se em 2 de janeiro de 2020 e terminará a 

31 de dezembro de 2020. --------------------------------------------- 

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

Prazo de entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. O fornecimento objeto do presente contrato será faseado ao longo 

do período do contrato e conforme as necessidades do primeiro 

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

2. O prazo de entrega será executado no máximo de 48 horas, após o 

pedido feito pelo primeiro contratante. ----------------------------- 

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

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 
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1. O encargo do presente contrato é de 133 266,00 € (cento e trinta e 

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

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

2. As condições de pagamento serão a 60 dias, nos termos previstos no 

artigo 7.º do caderno de encargos. ---------------------------------- 

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

Cessão da Posição Contratual ---------------------------------------- 

O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

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

Sigilo  ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

1. O incumprimento dos níveis de serviço e condições do fornecimento 

previstas confere ao primeiro contratante o direito a ser indemnizada 

através da aplicação de uma sanção pecuniária a descontar nas faturas 

seguintes, nos termos do número seguinte. --------------------------- 

2. Em caso de incumprimento, deverá ser aplicada uma sanção calculada 

da seguinte forma: -------------------------------------------------- 

VS= VE*2%*h --------------------------------------------------------- 

Sendo: ------------------------------------------------------------- 

VS= Valor da sanção em euros; --------------------------------------- 

VE= Valor da encomenda em euros; ------------------------------------ 

h= Número de horas de incumprimento. -------------------------------- 

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

Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

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

Patentes, licenças e marcas registadas ------------------------------ 

São da responsabilidade do segundo contratante quaisquer encargos 

decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, 

patentes registadas ou licenças. ------------------------------------ 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 

legais e contratuais, pode o primeiro contratante proceder à retenção 

de até 5% do valor dos pagamentos a efetuar ao segundo contratante. - 

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

Designação do Gestor do Contrato 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato o …………………………., por 

deliberação do ……………………., no dia …….. de …………… de 20….., com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato. --------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 
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Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo contratante. ------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

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

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

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

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por Concurso Público, objeto do presente contrato, 

foi autorizado por deliberação do Executivo Municipal, em sua reunião 

realizada no passado dia 11 de novembro de 2019. -------------------- 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

deliberação de ………………………, do passado dia ……… de ……………. de 20……, data 

em que foi aprovada a respeitava minuta do contrato. ---------------- 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com as 

classificações económicas: ……………..; Compromisso N.º……………/20….., de 

……/……./20….; ------------------------------------------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato nº …./20__ ------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.12.03. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
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2.1. 12ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº44/DGF/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas.  ------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido 

das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo 

inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente 

compensado no exercício seguinte. ----------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

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

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; ---------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

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

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: ----- 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

5.938.262,14 €     

2.681.694,12 €     

3.256.568,02 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Total das receitas correntes totais (6) Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 
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b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------ 

 

Chaves, 02 de Dezembro de 2019 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapa da 12ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ----- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS DESTINADO À 

EXCLUSIVA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS EM VIGOR/ ATÉ 

9.120.342,51€. EMLP PARA SANEAMENTO FINANCEIRO (CGD) = 2.380.371,39€. 

EMLP PARA SANEAMENTO FINANCEIRO (BPI) = 6.739.971,12€. RELATÓRIO FINAL 

DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. INFORMAÇÃO N.º 

43/DGF/2019. ------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

1- De acordo com o disposto na informação/proposta nº41/DGF/2019, de 

18 de novembro de 2019, procedeu a Divisão de Gestão Financeira à 

consulta para contratação de empréstimo de médio e longo prazo, no 

montante até 9.120.342,51€, com as seguintes condições: ------------- 

 Montante máximo a contratar: até ao montante de 9.120.342,51€ (nove 

milhões, cento e vinte mil, trezentos e quarenta e dois euros e 

cinquenta e um cêntimo), valor correspondente ao capital em dívida à 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

21.334.647,72 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

21.334.647,72 €   

9.216.952,49 €     

2.681.694,12 €     

6.535.258,37 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

DATA: 02-12-2019

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

Cumprimento
Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%
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data de 01 de janeiro 2020, dos empréstimos a substituir e a seguir 

descritos: --------------------------------------------------------- 

  
 Capital ……………………………….. Até 9.120.342,51€ ----------------------- 

 Prazo do Contrato  …………………….8 anos;  --------------------------- 

 Período de Carência ………………. ..não aplicável; ------------------- 

 Reembolso……………………………..Prestações semestrais constantes, vencendo-

se a primeira, um mês após o Visto do TC; --------------------------- 

 Taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses, acrescida do respetivo 

spread; ------------------------------------------------------------ 

 Garantias: as legais, de acordo com legislação em vigor, para a 

tipologia da operação em causa. ------------------------------------- 

 Cláusula de amortização antecipada parcial ou integral, sem 

aplicação de penalização; ------------------------------------------- 

 Apresentação de planificação de encargos – serviço da dívida para 

o período integral, com previsão anual de juros; -------------------- 

 Prazo de validade das propostas. ------------------------------- 

 Exclusão de cláusula-travão (“floor”). ------------------------- 

.   No cumprimento do nº11, do artº51º, da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida qualquer proposta com amortizações anuais 

previstas, em qualquer ano do contrato, inferiores a 80% das 

amortizações médias, ou seja 912.034,24€, de acordo com a seguinte 

fórmula: ----------------------------------------------------------- 

(1) Capital = 9.120.342,51€; --------------------------------------- 
(2) Prazo do contrato = 8 anos; ------------------------------------ 
(3) Amortizações médias = (1)/(2) = 1.140.042,81€ ------------------ 
(4) Limite inferior às amortizações anuais previstas (80% das 

amortizações médias = (3) * 80% = 912.034,24€ ----------------------- 

(nº 4 do artº 40 e nº 11 do artº 51, da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua versão republicada pela lei nº 51/2018, de 16 de 

agosto) ------------------------------------------------------------ 

2- Para o efeito, o Município entendeu consultar as seguintes 

instituições bancárias, domiciliadas no concelho, tendo em vista a 

apresentação de proposta tendente à adjudicação dos serviços 

financeiros pretendidos e de acordo com o documento preliminar 

elaborado pelo Município, disciplinador das condições gerais e 

especiais do contrato a celebrar: ----------------------------------- 

a) Banco Montepio Geral; ------------------------------------------ 

b) Banco Português de Investimento; ------------------------------- 

c) Banco Bic Português, SA; --------------------------------------- 

d) Caixa Geral de Depósitos; -------------------------------------- 

e) Crédito Agrícola; ---------------------------------------------- 

f) Banco Millennium BCP; ------------------------------------------ 

g) Bankinter; ----------------------------------------------------- 

h) Banco Santander Totta; ----------------------------------------- 

i) Novo Banco; ---------------------------------------------------- 

3 - De entre as instituições convidadas, entenderam apresentar 

propostas, as seguintes: -------------------------------------------- 

- Banco Santander Totta; -------------------------------------------- 

- Caixa de Crédito Agrícola; ---------------------------------------- 

- Caixa Geral de Depósitos; ----------------------------------------- 

1,4000%

1,2000% 1,207%

2 380 371,39 €

6 739 971,12 €

VALOR UTILIZADO
MATURIDADE 

REMANESCENTE
TAE atual

CAPITAL EM DÍVIDA A 

01/01/2020
TAN

2 380 371,39 €

6 739 971,12 €

TOTAL 9 120 342,51 €

VALOR  ESTIMADO 

DOS EMLP PARA 

SUBSTITUIÇÃO DE 

DÍVIDA

EMLP para Saneamento 

Financeiro (CGD)

EMLP para Saneamento 

Financeiro (BPI)

3 306 814,00 €

9 735 514,00 €

3 306 814,00 €

9 735 514,00 €

8 anos

8 anos

3,243%

IDENTIFICAÇÃO DOS EMLP A 

SUBSTITUIR
VALOR CONTRATADO
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- Banco BPI, SA; ---------------------------------------------------- 

- Millennium BCP. --------------------------------------------------- 

4 - Tendo em vista garantir a adequada comparabilidade das mesmas, foi 

elaborado um quadro sinóptico comparativo, no qual se encontra vertida 

toda a informação financeira, tida como essencial, para permitir a 

determinação do seu mérito, para efeitos de adjudicação, documento que 

se encontra anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos. --------------------------------------------------- 

5 - Face ao exposto, afigura-se a proposta do Banco BPI, SA como a 

mais vantajosa para o Município atendendo ao spread e restantes 

condições apresentadas, comparativamente às propostas apresentadas 

pelas outras instituições bancárias, de acordo com o quadro sinóptico 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

II – Da Audiência Prévia dos interessados: -------------------------- 

Nos termos do disposto art.º 124º do Código de Procedimento 

Administrativo, veio a ser dispensada a audiência prévia, por motivos 

de urgência, face à proximidade da data de realização da Assembleia 

Municipal, a ocorrer durante o corrente mês, sendo, contudo, remetidas 

notificações aos respetivos bancos, com quadro sinóptico de 

comparabilidade das propostas e informando da possibilidade de 

consulta, do respetivo dossier do procedimento de contratação, nas 

instalações dos serviços da Divisão de Gestão Financeira, se assim o 

entenderem. -------------------------------------------------------- 

III – Cumprimento dos requisitos consagrados no artº 51 e 52º da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, na sua versão republicada pela lei nº 

51/2018, de 16 de agosto: ------------------------------------------- 

a) O valor atualizado dos encargos totais com o novo empréstimo, 

incluindo capital, juros, comissões e penalizações, seja inferior ao 

valor atualizado dos encargos totais com o empréstimo a liquidar 

antecipadamente (para o efeito deve ser utilizada a taxa de desconto 

de 4%, a que se refere o nº3, do artº19, do Regulamento delegado (EU 

nº 480/2014, da Comissão Europeia, de 03 de março de 2014); --------- 

b) Não aumente a dívida total do município; ----------------------- 

c) Diminua o serviço da dívida do município. ---------------------- 

Consta, em quadros anexos (Quadro II e III), a evidência do grau de 

cumprimento de tais requisitos, traduzindo o benefício da 

contratualização da operação em causa, para substituição dos 

Empréstimos de Médio e Longo Prazo, identificados em epígrafe, face 

ao comprovado grau de poupança. ------------------------------------- 

IV – Proposta em sentido estrito: ----------------------------------- 

1 - Face ao exposto e nos termos da alínea b), nº1 do artº4º e do artº 

25º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a 

contratação de empréstimos, devendo ser acompanhada, de informação 

sobre as condições praticadas em, pelo menos três instituições de 

crédito, bem como mapa demonstrativo da capacidade de endividamento 

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

2 – Neste contexto, partindo de tal enquadramento legal e da análise 

das propostas efetuada, sugere-se a adoção da seguinte estratégia de 

atuação: ----------------------------------------------------------- 

a) Que seja, superiormente, autorizada a adjudicação ao Banco BPI, a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo, no montante de até 

9.120.342,51€ (nove milhões, cento e vinte mil, trezentos e quarenta 

e dois euros e cinquenta e um cêntimo), destinado à exclusiva 

amortização antecipada de outros empréstimos em vigor, nos termos do 

previsto no artº 51º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

redação; ----------------------------------------------------------- 
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b) Caso a presente proposta mereça acolhimento superior, por parte 

do Sr. Presidente da Câmara, deverá a mesma ser apreciada, discutida 

e votada, em sede de próxima reunião do órgão executivo municipal, a 

ter lugar no corrente mês de dezembro, acompanhada de mapa 

demonstrativo da capacidade de endividamento municipal (Dívida Total); 

c)  Por último, caso a presente proposta seja, administrativamente, 

aprovada pelo órgão executivo municipal, deverá a mesma, nos termos 

do artº25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ser 

sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão a realizar 

no corrente mês de dezembro e, confirmando-se a aprovação de tais 

decisões administrativas, nos termos das anteriores alíneas a) e b), 

dever-se-ão remeter, às instituições bancárias interessadas, as 

competentes notificações, sobre a decisão final de adjudicação do 

respetivo contrato, acompanhadas do quadro sinóptico sintetizador da 

avaliação das propostas patenteadas,  tudo, em vista à celebração do 

respetivo contrato. ------------------------------------------------- 

a)  Após a devida e legal aprovação do clausulado do contrato de 

empréstimo a celebrar, com a entidade adjudicatária, no caso, Banco 

BPI, procedimento antecedido de prévia aprovação administrativa da 

respetiva minuta, por parte do executivo municipal, deverá, o senhor 

Presidente da Câmara, em representação da Autarquia, ficar legitimado 

a proceder à sua outorga, tendo em vista a ulteriora submissão do 

mesmo, a visto prévio do Tribunal de Contas. ------------------------ 

Chaves, 02 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

(Marta Pinheiro Dra.)  ---------------------------------------------- 

(Jéssica Costa) ----------------------------------------------------- 

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

anexo I – quadro sinóptico de comparabilidade das propostas  -------- 

anexo II – quadro validação dos critérios previstos no artº 51º da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. -------------------- 

anexo III – quadro atualização de encargos taxa 4% - comparativo EMLP 

a amortizar versus novo empréstimo a contratar. --------------------- 

anexo IV - Mapa demonstrativo da capacidade de endividamento, à data 

atual. ------------------------------------------------------------- 

Dossier do processo administrativo: proposta nº 41/DGF; convite-

circular; propostas das instituições bancárias e análise das 

propostas. --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.3. MODIFICAÇÃO POR REVISÃO ORÇAMENTAL AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – 

2019. INFORMAÇÃO N.º 45/DGF/2019. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pressupostos Legais: -------------------------------------------- 

a) O Orçamento dos Municípios, de carácter anual, apresenta a 

previsão das receitas e despesas com a descrição e desagregação segundo 

a classificação económica legalmente aprovada; ---------------------- 

b) A elaboração e eventuais modificações ao orçamento obedecem a um 

conjunto de princípios orçamentais e regras previsionais legalmente 

aprovadas no âmbito do POCAL; --------------------------------------- 
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c) As modalidades legalmente assumidas com vista às modificações 

orçamentais constam no ponto 8.3.1 do POCAL (alterações e revisões);- 

d) O PPI apresenta-se com uma componente das opções do plano, onde 

são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico autárquico; -- 

e) Este documento, de horizonte móvel de quatro anos, inclui todos 

os projetos e ações a realizar pelo Município contemplando a respetiva 

previsão da despesa onde são discriminados os projetos e ações que 

implicam despesas orçamentais a realizar por investimentos; --------- 

f) Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras 

previsionais, para acorrer a despesas não previstas e 

insuficientemente dotadas, os documentos previsionais podem ser objeto 

de revisões e alterações; ------------------------------------------- 

g) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 

resultantes de diminuição e anulação de outras dotações, 

consubstanciando-se em transferências inter-rubricas da despesa (ponto 

8.3.1.5 do POCAL). -------------------------------------------------- 

II – Justificação --------------------------------------------------- 

a) Tendo em conta que o POCAL ao consagrar a possibilidade em 

proceder-se a uma alteração orçamental aos documentos previsionais por 

via de transferência de dotações inter-rubricas de despesa, não 

especifica qual a natureza daquelas rubricas (se corrente, se 

capital), confere, uma certa liberdade para que os Municípios, 

socorrendo-se do clausulado constante do referido Decreto-Lei, possam 

proceder a tantas modificações quantas as necessárias com utilização 

das dotações existentes em rubricas da despesa de natureza corrente e 

de capital para reforçar outras de igual ou diferente natureza; ----- 

b) No que concerne a esta matéria de transferência inter-rubricas 

da despesa, deverão ser cumpridos os princípios orçamentais e regras 

previsionais, designadamente, o princípio do equilíbrio orçamental, 

previsto no artº 40º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

redação. ----------------------------------------------------------- 

c) Desde que seja respeitado o princípio do equilíbrio orçamental, 

previsto na alínea e), do ponto 3.1.1 do POCAL, é possível, proceder 

ao reforço de dotações de rubricas de despesas correntes com 

contrapartida de anulação de despesas de capital, que traduz uma 

intenção que, em dado momento, o Município manifesta em proceder à 

alteração da forma de desenvolvimento de determinado projeto/ação, 

inicialmente afeto a despesas de investimento, para passar a ser 

desenvolvido por despesas correntes, sem que essa intenção reflita um 

desinvestimento; --------------------------------------------------- 

d) Considerando que, no orçamento autárquico, em cada ano, deverão 

ser respeitadas as dotações com despesas obrigatórias, entre as quais 

se incluem, as dotações destinadas às remunerações certas e 

permanentes, as dotações com encargos decorrentes de contratos de 

adesão e outras de funcionamento de carácter permanente, dotações para 

despesas que resultem de contratos de empreitadas, fornecimento de 

bens e de prestação de serviços, em execução, sendo certo que o 

Município não poderá suspender ou cancelar dotações orçamentais que 

correspondam a obrigações legais ou contratuais por si assumidas, para 

a realização das suas atribuições; ---------------------------------- 

e) Como tal, se durante a execução orçamental, se verificar 

insuficiência da dotação para estes fins, dever-se-á efetuar, de 

imediato as correspondentes retificações e alterações orçamentais, 

justificando, se assim resultar, possíveis interligações de dotações, 

dando-se prioridade absoluta às despesas destinadas ao cumprimento das 

obrigações autárquicas. --------------------------------------------- 



                                                                F. 161 

                                                                  _____________________ 
 

f) Tal preceito, aparece de igual modo clarificado, no artº 17º da 

Lei nº91/2001, de 20 de agosto, o qual se aplica às Autarquias Locais, 

nos termos do nº 5, do seu artigo 2º; ------------------------------- 

g) Por outro lado, vem a Nota explicativa do SATAPOCAl, clarificar 

o procedimento a adotar para a modificação da receita, em situações 

em que existe necessidade em promover uma diminuição ou anulação da 

receita global orçamentada, sendo que, a revisão orçamental é abordada 

no POCAL nos casos de aumento global da despesa, não recomendando, em 

concreto, o procedimento a adotar no caso de diminuição ou anulação 

de receitas que impliquem redução correlativa da despesa global; ---- 

h)  Uma diminuição ou anulação da receita implica necessariamente 

uma redução da despesa prevista, no sentido de dar cumprimento ao 

princípio orçamental do equilíbrio total, preconizado no n.º 1 do 

artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

o qual supõe que os orçamentos das entidades do setor local preveem 

as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, conjugando com 

o n.º 2 do mesmo artigo, o qual prevê que a receita corrente bruta 

cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das 

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. ---------- 

i) Da leitura do diploma não se afere instantaneamente qual a 

metodologia a adotar no caso de uma diminuição ou anulação de receita 

e se a mesma carece da respetiva anuência do órgão deliberativo, pelo 

que se interpreta que se uma diminuição ou anulação de receita implicar 

a eliminação de um ou mais projetos de investimento previamente 

aprovados pelo Órgão Deliberativo, deverá o processo a desenvolver 

passar por uma revisão orçamental e ser remetido à Assembleia Municipal 

para aprovação, de acordo com o preconizado na alínea a), do n.º 1 do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Se a diminuição 

ou anulação da receita não implicar a eliminação de projetos de 

investimento, já aprovados, considerando que uma redução da receita 

irá implicar uma redução também na despesa, a metodologia a adotar 

deverá passar por uma alteração orçamental, nos termos legalmente 

previstos. --------------------------------------------------------- 

j) Considerando ainda que, com a entrada em vigor do novo regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, previa-se, desde o ano de 2015, a 

vinculação da despesa e da receita a um quadro plurianual de 

programação orçamental (QPPO) numa base móvel de quatro anos, sendo 

que, por ausência de regulamentação, não haviam sido elaborados, em 

anos anteriores os respetivos mapas QPPO. Contudo, na sequência da 

divulgação da Nota Informativa n.º 1/2016 da CCDRN, relativa à 

elaboração, para o horizonte temporal 2017-2020, do Quadro Plurianual 

de Programação Orçamental e cujo entendimento foi objeto de 

articulação com a Direção-Geral das Autarquias Locais, veio a ser 

superiormente determinado, acolhendo tais orientações, proceder à 

elaboração Mapa QPPO, constante dos Documentos Previsionais para 2019, 

e cujas previsões incorporadas na coluna para o ano seguinte (2020), 

assumiram caráter vinculativo, de acordo com mapa Anexo V, à presente 

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

k) À data atual, encontrando-se o Município a finalizar os 

documentos previsionais para vigorar no exercício de 2020, tendo em 

vista a sua submissão aos órgãos municipais competentes, para 

aprovação, verifica-se que os valores estimados para orçamento global 

de 2019 se desviam significativamente dos valores considerados nas 

previsões constantes do QPPO em vigor, no que diz respeito ao previsto 

para 2019, carecendo, por conseguinte, do competente ajustamento, pela 

figura da Revisão, ora em análise; ---------------------------------- 
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l) Em suma, muito embora na fase de elaboração dos Documentos 

Previsionais para 2019 tenham sido respeitados os princípios e regras 

constantes no ponto 3 do POCAL, no esforço para o eficiente apuramento 

das previsões efetuadas, sustentadas em fatos confirmados e com 

elevado grau de certeza, certo é que, apenas na fase de execução 

orçamental se retratou a realidade do evoluir da situação financeira 

do Município; ------------------------------------------------------- 

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

a) Resulta que, atualmente, e após verificação de todas as rubricas 

da despesa e da receita, para as quais as correspondentes dotações 

previsionais se apresentam sem qualquer execução ou sem que se venha 

a verificar a sua necessidade até final do exercício, sendo 

dispensáveis e passíveis de anulação, julga-se oportuno e necessário 

proceder a uma Revisão Orçamental, tendo em vista alcançar uma taxa 

de execução da receita total, não inferior a 85%, no cumprimento do 

disposto no nº 3, do artº56, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, materializada, nas seguintes modificações: ----------- 

a1) Anulação de dotações de despesas de investimento cujas 

classificações da despesa/ações não evidenciam execução até à presente 

data, nem tão pouco, se vislumbre virem a ser utilizadas até final do 

corrente ano económico, e cujas ações a anular se encontram previstas 

no ANEXO I, à presente informação. ---------------------------------- 

a2) Anulação de dotações de receitas orçamentadas que não apresentam 

um grau de execução expressivo, à data atual, nem tão pouco se 

vislumbre algum acréscimo até final do corrente ano, e correspondente 

anulação de dotações de despesas orçamentadas sobre as quais não se 

perspetiva a sua execução até final do corrente ano e constantes em 

mapa Anexo II, à presente proposta; --------------------------------- 

a3) Ajustamento dos valores constantes do QPPO aprovado para o 

exercício de 2019, e de acordo com Mapa Anexo V – QPPO corrigido. --- 

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

tomo a liberdade de sugerir ao Presidente da Câmara a adoção da 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

b1) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à sua aprovação; ---------- 

b2) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a merecer 

aprovação por parte do Executivo camarário, deverá a mesma, ser 

remetida para uma próxima sessão da Assembleia Municipal com vista ao 

seu sancionamento pelo aludido órgão deliberativo, no cumprimento do 

disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 25º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro e ulteriores alterações. ----------------------------- 

c) Segue, ainda, em anexo documento comprovativo do cumprimento da 

regra de   equilíbrio orçamental, prevista no artº 40º da lei 73/2013, 

de 3 de setembro – anexo III. --------------------------------------- 

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

Chaves, 03 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia B. Santos, Dra.) -------------------------------------------- 

Anexos: Anexo I, Anexo II, Anexo III e QPPO - Anexo V --------------- 

       Modificação ao orçamento da receita, da despesa e PPI 2019 --- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.04. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.4. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2020. 

APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL, AO ABRIGO DA LEI 12-A/2008, DE 27 DE 

FEVEREIRO. - VERSÃO DEFINITIVA. PROPOSTA Nº115/GAP/2019. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Exposição de Motivos: ------------------------------------------- 

1. Considerando a proposta 99/GAP/2019, submetida ao órgão executivo, 

em sua reunião realizada em 28 de outubro do corrente ano, atinente 

ao cumprimento do artº45º, da lei nº 73/2013, de 3 de setembro, o qual 

vem determinar que o órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo, 

até 31 de outubro de cada ano, a proposta de orçamento municipal para 

o ano económico seguinte; ------------------------------------------- 

2. Considerando que, veio a ser aprovada na referida reunião do órgão 

executivo, a versão preliminar dos documentos previsionais, os quais 

incluem os seguintes documentos: ------------------------------------ 

• Relatório que contenha a apresentação e a fundamentação da 

política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição 

das responsabilidades contingentes; --------------------------------- 

• Mapa resumo das receitas e despesas da Autarquia Local, que 

inclui, no caso dos municípios, de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; -------------- 

• Mapa das receitas e despesas, desagregada, sabendo a classificação 

económica, a que acresce, de forma autónoma, os serviços 

municipalizados, quando aplicável; ---------------------------------- 

• Mapa QPM – QPPO (Quadro Plurianual De Programação Orçamental) 

previsto nos Artigos 9-Aº, 44.º e 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, no qual se definem os limites para a 

despesa do município, bem como para as projeções da receita, numa base 

móvel que abranja os quatro exercícios seguintes, sendo que, os limites 

são vinculativos para o ano do exercício económico do orçamento e 

indicativos para os restantes; -------------------------------------- 

•   Articulado que contenha as medidas para orientar a execução 

orçamental; -------------------------------------------------------- 

• Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia 

financeira; -------------------------------------------------------- 

• Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas em 

relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo pelo 

município, de acordo com o artº75 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua atual redação; ----------------------------------------------- 

 Mapa das entidades participadas pelo município identificadas pelo 

respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e verba correspondente. ----------------- 

3. Considerando que o POCAL estabelece as estritas regras e 

princípios previsionais às quais o orçamento do Município se deve 

submeter, nomeadamente, as resultantes da conjugação do disposto no 

Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro com o disposto no Decreto-

Lei nº 84-A/2002 de 5 de abril; ------------------------------------- 

4. Considerando que, nos termos do artº45º da Lei nº73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, o órgão executivo apresenta ao órgão 

deliberativo, até 31 de outubro de cada ano, a proposta de orçamento 

municipal para o ano económico seguinte; ---------------------------- 

5. Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea c) do número 1 do artigo 33º, do anexo I, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, deve o 
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Executivo Municipal elaborar e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal, as Opções do Plano e a Proposta de Orçamento; ------------ 

6. Considerando que, a partir de 1 de janeiro de 2009, o Mapa de 

Pessoal do Município de Chaves, é o que vier a ser aprovado pelas 

entidades competentes para aprovação da proposta de Orçamento, aquando 

da elaboração do orçamento para cada ano, nos termos do artº4º e do 

artº29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, a qual revogou a Lei nº 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro. ----------------------------------------- 

II – Da proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Assim, pelas razões anteriormente enunciadas proponho ao executivo 

camarário que adote deliberação no sentido de: ---------------------- 

a) Aprovar, de forma definitiva, os documentos previsionais ora 

propostos, os quais incluem, as seguintes alterações ao Orçamento da 

Receita, Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos para 

2020, face à versão provisória aprovada em reunião de Câmara do dia 

28 de outubro: ------------------------------------------------------ 

1 - Orçamento da Receita: ---------------------------------------- 

1.1. Receita corrente: ---------------------------------------------- 

 incorporação da rubrica “06.03.01.99.99 - Participação na receita 

do IVA”, com dotação previsional de 187.831,03€, decorrente de 

comunicação, pela ATA, à DGAL; -------------------------------------- 

2 - Orçamento da despesa: ---------------------------------------- 

2.1 . Despesa corrente:  ------------------------------------------- 

 incorporação da rubrica “04.01.01.02 - Outras entidades públicas”, 

com dotação previsional de 1.000,00€ (atribuição de comparticipação 

financeira à Universidade do Porto); -------------------------------- 

 redenominação da rubrica “04.08.02.05 - Apoio à Produção 

Pecuária”, para "Apoio à Produção Pecuária e Suinicultura", sem 

oscilação da dotação previsional; ----------------------------------- 

 Reforço da dotação previsional na rubrica “02022099 – Trabalhos 

especializados – outros”, tendo em vista a aquisição de serviços de 

“Gestão de eficiência hídrica no sistema de Abastecimento de água no 

concelho de Chaves”, no valor estimado, para 2020, de cerca de 

300.000,00€ (o valor total do contrato, pelo período de 5 anos, rondará 

cerca de 2.500.000,00€); -------------------------------------------- 

 Diminuição da dotação previsional, na rubrica “02.01.16.01 – 

Aquisição de bens – Água”, em 300.000,00€; -------------------------- 

 Diminuição da dotação previsional, na rubrica “03.05.02.01 – juros 

de mora”, em 50.000,00€; -------------------------------------------- 

 Diminuição da dotação previsional, na rubrica “04.07.01.99 – 

Outras associações”, em 43.442,47€; --------------------------------- 

 Diminuição, da dotação previsional da rubrica “04070102 – 

Associações desportivas”, em 50.000,00€. ---------------------------- 

3 – PPI: ------------------------------------------------------------ 

 Eliminação da classificação económica 07.01.03.05, da ação 6/2017, 

por verificação de inadequação; ------------------------------------- 

 Repartição, em iguais montantes, (anual e plurianual) da dotação 

previsional prevista na ação nº 5/2020 -  PACTO CIM -AT - Iluminação 

Pública II fase = 339.505,19€ (2020); 339.505,19€ (2021); ----------- 

a) As alterações produzidas nos documentos previsionais para 2020, 

produzem, um aumento global, no valor de 187.831,03€, resultando os 

seguintes montantes totais: ----------------------------------------- 
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b) Tais documentos previsionais, ora em aprovação definitiva, 

contemplam, nos termos do disposto no artº46º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, os seguintes documentos: ------------ 

 Relatório que contenha a apresentação e a fundamentação da 

política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição 

das responsabilidades contingentes; --------------------------------- 

 Mapa resumo das receitas e despesas da Autarquia Local, que 

inclui, no caso dos municípios, de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; -------------- 

 Mapa das receitas e despesas, desagregada, sabendo a classificação 

económica, a que acresce, de forma autónoma, os serviços 

municipalizados, quando aplicável; ---------------------------------- 

 Mapa QPM – QPPO (Quadro Plurianual De Programação Orçamental) 

previsto nos Artigos 9-Aº, 44.º e 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, no qual se definem os limites para a 

despesa do município, bem como para as projeções da receita, numa base 

móvel que abranja os quatro exercícios seguintes, sendo que, os limites 

são vinculativos para o ano do exercício económico do orçamento e 

indicativos para os restantes; -------------------------------------- 

 Articulado que contenha as medidas para orientar a execução 

orçamental; -------------------------------------------------------- 

 Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia 

financeira; -------------------------------------------------------- 

 Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas em 

relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo pelo 

município, de acordo com o artº75 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua atual redação; ----------------------------------------------- 

 Mapa das entidades participadas pelo município identificadas pelo 

respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e verba correspondente. ----------------- 

c) Aprovar, de forma definitiva, o Mapa de Pessoal, nos termos e para 

os efeitos previstos no disposto no nº4 do artº29º, da Lei 35/2014, 

de 20 de junho, o qual acompanha a proposta de orçamento ora em 

apreciação, contendo toda a informação, legalmente exigível, por força 

do disposto no artº28º, do mesmo diploma legal, bem como a respetivas 

remissões para o Regulamento Interno do Município contendo a descrição 

de Funções, Atribuições e Competências aprovado pelo órgão competente; 

d) Sequencialmente, deverão tais documentos ser submetidos, sob forma 

de proposta, à indispensável análise, discussão e votação da 

Assembleia Municipal, com vista a obtenção legal do seu competente 

sancionamento, sugerindo-se, assim, o seu agendamento para a última 

sessão ordinária da assembleia municipal, a ter lugar durante o mês 

de dezembro do corrente ano, de acordo com o calendário legalmente 

fixado, sobre a matéria; -------------------------------------------- 

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes …………………… 31 363 287,04 € Correntes …………………… 25 152 874,63 €

De capital …………………… 21 305 475,13 € De capital …………………… 27 515 887,54 €

Total 52 668 762,17 € Total 52 668 762,17 €

RESUMO DO ORÇAMENTO - 2020
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e) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação 

pelos órgãos municipais competentes, deverão os mesmos ser 

publicitados e inseridos na página eletrónica do Município, nos termos 

das disposições legais em vigor, assim devendo permanecer. ---------- 

Chaves, 02 de dezembro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

Documentos Previsionais (Resumo do Orçamento, Orçamento da Receita, 

Orçamento da Despesa e PPI/GOP´S e QPPO); --------------------------- 

Relatório de Orçamento  --------------------------------------------- 

Articulado das medidas para a execução orçamental ------------------- 

Orçamentos de entidades participadas: AMAT, APMCH,CIM-AT, Flavifomento 

e VidagusTermas. ---------------------------------------------------- 

Mapa das Entidades Participadas ------------------------------------- 

Norma de Controlo Interno ------------------------------------------- 

Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infrações conexas --------------------------------------------------- 

Mapa de Pessoal ----------------------------------------------------- 

Regulamento Interno “Descrição de Funções, Atribuições e 

Competências.” ----------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, quanto a este assunto da ordem 

do dia, tomou a palavra para fazer a apresentação sumária dos 

Documentos Previsionais para o ano de 2020(Orçamentos da receita e da 

despesa, Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimento), 

e, nesse âmbito, fez um conjunto de apreciações, que se transcrevem, 

na íntegra, de seguida: --------------------------------------------- 

“O município de Chaves tem em curso um conjunto relevantíssimo de 

investimentos públicos estratégicos e, por isso, decisivos para o 

desenvolvimento económico, social e cultural deste concelho e da 

valorização e afirmação do nosso povo. ------------------------------ 

Esses investimentos, de natureza municipal, são já visíveis no nosso 

território, muitas e diversas são as obras públicas em execução, 

reforçados e multiplicados pela iniciativa privada, incluindo o sector 

social, que só podem significar que a confiança destes na cidade e no 

concelho se tem vindo a consolidar e ganhar maior expressão. -------- 

É neste contexto de dinamismo económico e de crescente afirmação 

turística deste concelho, que elaboramos os documentos previsionais 

(orçamento da receita, orçamento da despesa, grandes opções do plano 

e plano plurianual de investimentos), para o próximo ano económico. - 

Estes instrumentos de planificação económica e financeira, de matriz 

municipal, materializam a estratégia aprovada para o quadriénio de 

2018-2001, nas várias dimensões/linhas estratégicas em que se encontra 

estruturada: emprego; turismo e ambiente; educação, cultura e 

desporto; agricultura e floresta; centro histórico e comércio local; 

equipamentos e serviços municipais, e saúde. ------------------------ 

Dando resposta a essa estratégica municipal, consubstanciada num 

conjunto de investimentos nos domínios da mobilidade urbana, 

reabilitação urbana, equipamentos coletivos de fruição múltipla, 

equipamentos escolares, eficiência energética, infraestruturas e redes 

de água e saneamento, equipamentos de bem-estar, muitos dos quais 

escorados financeiramente em fundos europeus, que permitem 

concretizar, de forma consistente e progressiva, o programa político 

sufragado pela maioria dos flavienses, nas eleições autárquicas de 

Outubro de 2017. ---------------------------------------------------- 
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Os documentos previsionais, que ora aqui apresentamos, foi 

disponibilizada aos representantes políticos com assento no órgão 

deliberativo municipal, PSD, CDS e CDU, e, em momento posterior, objeto 

de audição individual, no cumprimento estrito do direito de oposição, 

não tendo sido registados, nesse âmbito, qualquer proposta específica, 

mas apenas suscitados alguns esclarecimentos, prontamente prestados. 

A boa gestão autárquica, também na dimensão financeira, tem permitido 

melhorar a situação da tesouraria municipal, mas sobretudo libertar 

recursos financeiros para o financiamento de investimento municipal. 

Neste momento a situação financeira do município contínua a ser 

exigente, mas já não estamos em saneamento financeiro, ou seja, pode 

ser caracterizada como estável com outlook positivo, para utilizar 

linguagem do rating da dívida pública, e o melhor critério ou parâmetro 

para tal avaliação, é redução significativa com os juros bancários, 

que apenas em dois anos foi possível passar de € 717.744,20, para € 

211.707,10 euros. --------------------------------------------------- 

Os custos totais com juros e outros encargos financeiros continua a 

ser excessivo, não por causa da dívida de médio/longo prazo à banca, 

que apesar de ser elevada, mais de 22 milhões de euros, beneficia de 

juros baixos, mas sim pela dívida acumulada à empresa Águas do Norte, 

cuja gestão anterior, teimosamente se recusava a registar nas 

sucessivas contas do município. Esta decisão, que pode ser considerada 

de lesa município, e, por esta via, lesa flavienses, fará com que no 

ano de 2020, os juros a pagar a essa empresa, mesmo depois de 

beneficiar de um corte da dívida de quase 2 milhões de euros, e um 

perdão de juros de 30%, sejam superiores aos bancários, pois 

concretizar-se-ão, de acordo com a nossa previsão, em cerca de 

250.200,00 euros. Vamos trabalhar para que possamos reduzir a fatura 

desses juros e com essa poupança fazer investimento nas freguesias. 

Fica aqui o compromisso. -------------------------------------------- 

No próximo ano o investimento municipal será muito expressivo, pois o 

orçamento previsional global é de € 52.668.762,17, sendo € 

27.515.887,54.150,66, a titulo de despesa de capital, e € 

25.152.874,63, de despesa corrente, muita da qual poderá, ainda assim 

ser qualificada como verdadeira despesa de investimento. ----------- 

No que concerne às Grandes Opções do Plano, que totaliza € 

23.617.867,83, a representatividade das respetivas funções, no total 

do orçamento é a seguinte: ------------------------------------------ 

- Funções Gerais: 1.011.663,12 euros; ------------------------------- 

- Funções Sociais: 13.387.713,56 euros; ----------------------------- 

- Funções Económicas: 8.868.691,15 euros; --------------------------- 

- Outras funções: 349.800,00 euros. --------------------------------- 

As funções sociais representam inequivocamente a expressão maior do 

investimento municipal para o ano de 2020, pois representam 56,88% do 

total do PPI/GOP, e 25,51% do orçamento global. --------------------- 

Destaca-se no PPI a aprovar, projetos/ações em curso, a iniciar e, 

muitas, em fase de conclusão, referentes a candidaturas efetuadas no 

âmbito dos seguintes Programas, ------------------------------------- 

a) POSEUR ----------------------------------------------------------- 
- “Elaboração de Cadastro de Redes de Abastecimento de Redes de Água 

e Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Chaves”, dotação anual 

53.733,95€; -------------------------------------------------------- 

- “Sistema de águas residuais (SAR) de Chaves - Ligações entre os 

Sistemas em Alta e os Sistemas em Baixa, Emissários do Parque 

Empresarial, Traslar e Sistema Elevatório de Curalha”, com dotação 

anual de 122.106,57€; ----------------------------------------------- 
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- “Controlo e Redução de perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução 

de água no Concelho (ZMC) “, com dotação anual de 739.995,78€ e 

428.082,78€ para anos seguintes (2021). ----------------------------- 

b) DLBC - RURAL: ---------------------------------------------------- 
- “Cadeias Curtas e Mercados Locais - Requalificação do Mercado Local 

de Produtores (1ª Fase”), com dotação anual de 865,60€ (valor residual– 

eventual revisão preços); ------------------------------------------- 

- “Cadeias Curtas e Mercados Locais - Requalificação do Mercado Local 

de Produtores (2ª Fase)”, com dotação anual de 1.000,00€ e 44.501,00€ 

a definir; ---------------------------------------------------------- 

- “Renovação de Aldeias - Trilhos de Visitação do Património Natural 

e Cultural do Concelho de Chaves”, com dotação anual de 158.947,00€; 

c) Turismo de Portugal: --------------------------------------------- 
- “Valorizar - Turismo Portugal - Caminho Interior Português de 

Santiago (Caminhos para todos)”, com dotação anual de 7.533,75€; ---- 

- “Valorizar - Caminho de Santiago - Via da Prata”, com dotação anual 

de 89.128,96 €; ----------------------------------------------------- 

- “Valorizar - Turismo Portugal - Caminho Interior Português de 

Santiago (Interior -Valorização e Turismo Acessível)”, com dotação 

anual de 43.959,09€; ------------------------------------------------ 

- Valorizar - Turismo de Portugal - Ecovia do Tâmega 2ª fase - Chaves 

/ Vidago, com dotação anual de 860.359,39€; ------------------------- 

- Valorizar - Turismo de Portugal - ECOVIA DO TÂMEGA 3ª FASE - 

Vidago/Limite do concelho de Vila Pouca, com dotação anual de 

28.620,00€ e 257.580,00€, a definir; -------------------------------- 

 “Valorizar - Wi-Fi no Centro Histórico de Chaves”, com dotação anual 

de 10.000,00€; ------------------------------------------------------ 

d) PROVERE: --------------------------------------------------------- 
- “Provere - AQUANATUR PALACE”, com dotação anual de 869.070,00€; --- 

- “Provere - Fontes Termais de Chaves e Segirei”, com dotação anual 

de 144.173,48€; ----------------------------------------------------- 

e) PARU: ------------------------------------------------------------ 
- “PARU 2.1 - Reabilitação do Museu da Região Flaviense e do Castelo, 

com dotação anual de 10.000,00€, 178.200,00€ a definir e 207.800,00€ 

para anos seguintes (2021); ----------------------------------------- 

- “PARU 2.5 - Largo do Terreiro da Cavalaria (Remodelação Funcional e 

Paisagística)”, com dotação anual de 604.297,30 €; ------------------ 

- “PARU 2.7 - Qualificação do Espaço Público da Margem Direita do Rio 

Tâmega entre o Jardim Tabolado e a Ponte S. Roque”, com dotação anual 

de 740.104,44€; ----------------------------------------------------- 

- “PARU 2.8 - Reabilitação e Ampliação do Parque Infantil do Jardim 

do Tabolado”, com dotação anual de 476.728,40€; --------------------- 

- “PARU 2.13 - Reabilitação do Edifício do Cine-Teatro de Chaves para 

instalação do Centro Multiusos, com dotação anual de 1.457.396,25€ e 

300.000,00€ para anos seguintes (2021). ----------------------------- 

f) PAICD: ----------------------------------------------------------- 
- “PAICD 3.1 - Beneficiação do Edificado do Bairro Social dos Fortes 

(Reab. Integral 13 Moradias da CMC)”, com dotação anual de 

456.508,57€;-------------------------------------------------------- 

- “PAICD 3.2 - Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos 

Montes”, com dotação anual de 2.276.610,15€; ------------------------ 

- “PAICD 3.3 - Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de 

Casas dos Montes, com dotação anual de 119.774,81€; ----------------- 

g) PAMUS: ----------------------------------------------------------- 
- “PAMUS 3 - Requalificação de Corredores Urbanos Existentes: Zona 

Urbana Poente (lotes 4,6,8 e 12)”, com dotação anual de 1.926.748,56€;- 
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- “PAMUS 2 - Requalificação de Corredores Urbanos Existentes: Zona 

Urbana Nascente (lotes 1 e 5), com dotação anual de 1.194.492,37€”; - 

- “PAMUS 1 - Requalificação de Corredores Urbanos Existentes: Zona 

Urbana Central (lote 1,2,3,9,10,11,13)”, com dotação anual de 

750.774,10€; ------------------------------------------------------- 

- “PAMUS 4 - Construção do Centro Coordenador de Transportes”, com 

dotação anual de 893.467,15€; --------------------------------------- 

- “PAMUS 7 - Requalificação da Av. dos Aliados (Lote 14)”, com dotação 

anual de 67.402,22€. ------------------------------------------------ 

h) PO NORTE: -------------------------------------------------------- 
- “Musealização das Termas Romanas de Chaves”, com dotação anual de 

1.093.339,71€; ----------------------------------------------------- 

- “PO NORTE - Eficiência Energética do Bairro dos Aregos, com dotação 

anual de 500.000,00€ e 1.323.019,14€ para anos seguintes (2021); ---- 

i) PACTO CIM-AT: ---------------------------------------------------- 
- “PACTO CIM_AT - EB1 Nº 1 (EB1 Santo Amaro + JI Cinochaves) + EB1 Nº3 

(EB1 Caneiro + JI Caneiro)”, com dotação anual de 838.961,66€; ------ 

- “PACTO CIM_AT - Escola Secundária Fernão Magalhães”, com dotação 

anual de 164.480,00€; ----------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Iluminação Pública”, com dotação anual de 

1.296.415,85€; ----------------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Iluminação Pública – II”, com dotação anual de 

10.000,00€ e 472.160,00€ para anos seguintes (2021); ---------------- 

- “PACTO CIM_AT - Reforço de Instalação de Redes de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios CIVIL (diminuição da carga de combustível e acesso a 

pontos de água) - Fase II”, com dotação anual de 8.159,00€ e 46.234,35€ 

a definir; ---------------------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Edifício Principal da Câmara Municipal”, com dotação 

anual de 8.000,00€; ------------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Edifício dos Magistrados (Magistrados I)”, com 

dotação anual de 6.000,00€; ----------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Edifício dos Paços dos Duques de Bragança”, com 

dotação anual de 12.000,00€; ---------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Edifício dos Magistrados (Magistrados II-DRH)”, com 

dotação anual de 5.768,31€; ----------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Edifício Polis”, com dotação anual de 12.000,00€; - 

- “PACTO CIM_AT – Edifício da ADRAT”, com dotação anual de 5.832,04€ 

e 110.808,54€ a definir; -------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Biblioteca Municipal”, com dotação anual de 

35.000,00€; -------------------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Piscinas da Quinta do Rebentão”, com dotação anual 

de 12.000,00€. ------------------------------------------------------ 

- “PACTO CIM_AT - EB1 Jardim de Infância de Vidago”, com dotação anual 

de 6.220,08€; ------------------------------------------------------- 

- “PACTO CIM_AT - Escola EB 2,3 de Vidago”, com dotação anual de 

10.000,00€ e 279.465,00€, a definir; -------------------------------- 

Tais investimentos, traduzem um valor total de dotação para o PPI de 

2020, de 18.295.264,37€, com uma representatividade de 77,46%, do 

total das GOP´s. ---------------------------------------------------- 

Estamos certos de que, no contexto atual, em face dos recursos 

financeiros disponíveis, em particular do desenho do programa de 

fundos europeus em vigor, as propostas constantes dos documentos 

previsionais para o próximo ano económico respondem às principais 

necessidades deste concelho e aos anseios da nossa gente, pelo que os  

submetemos à apreciação dos órgãos autárquicos, neste momento ao 

executivo municipal, na expetativa de que seja o interesse público o 
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ponto de partida e ponto de chegada, na apreciação e votação dos 

mesmos.” ----------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por 

referir que na reunião agendada, pelo Presidente da Câmara, em vista 

à ponderação preliminar dos documentos, ora, em apreciação, as 

questões/dúvidas suscitas pelo Partido Social Democrata, foram 

devidamente esclarecidas pelo Senhor Presidente da Câmara. ---------- 

Assim, para que as mesmas possam ficar, devidamente, registadas em 

ata, o Vereador interpelou, o Presidente da Câmara, sobre algumas das 

questões/dúvidas relacionadas com os Documentos Previsionais, a saber:  

1 – “Proder - Aquanaturpalace” - Sobre esta matéria, o Vereador 

Interveniente, solicita os devidos esclarecimentos sobre o valor de 

cerca de 669.070,00€ para a realização da empreitada, a que se destina 

efetivamente este valor. -------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – O valor em causa, diz respeito a uma das componentes da empreitada 

de requalificação do edifício do antigo “Cine-Teatro”, espaço 

simbólico e de felizes memórias para os flaviense. ------------------ 

2 – A designação de “Proder – Aquanaturpalace”, resulta da obrigação 

de manter a denominação dada a candidatura ao Provere, inicialmente 

concebida para construir uma estrutura lúdica junto às piscinas 

cobertas municipais, mas posteriormente afeta à intervenção do aludido 

edifício, na componente menos tangível, pensada já por este executivo 

municipal, em vista a criar um espaço de investigação e inovação, onde 

seja possível a interação, experimentação e aprendizagem em torno do 

tema da água, baseado em tecnologias de realidade virtual, realidade 

aumentada e holografia que permitirão interação imersiva e 

multissensorial (visão, audição, olfato, háptico). ------------------ 

2 – Piscinas Municipais - Sobre esta matéria, o Vereador Interveniente 

solicitou informação, junto do Presidente da Câmara, sobre o valor de 

aproximadamente 127.000,00€ inscrito para as Piscinas Municipais. --- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – A construção das novas piscinas municipais, são uma ambição, um 

sonho, e como já teve a oportunidade de explicitar, no momento da 

apresentação pública do anteprojeto, o qual se encontra em fase de 

apreciação pública, pelo período de 30 dias, a aguardar contributos 

dos flavienses, findo o qual serão apreciados e definidos os termos 

para a concretização dos projetos de execução. ---------------------- 

2 – Com vista à concretização do objetivo de construir as piscinas 

cobertas municipais, no ano de 2020 serão executados os projetos de 

execução e posteriormente, ainda nesse ano, aberto o concurso público 

para a respetiva empreitada. ---------------------------------------- 

3 – A dotação financeira em causa visa acomodar encargos com projetos 

de especialidade e permitir a promoção de procedimento de 

contratualização da aludida empreitada. ----------------------------- 

4 – Os encargos decorrentes da execução da empreitada em causa, na 

expressão financeira relevante, está prevista em “anos seguintes”, 

2021 e 2022, sendo o preço base apenas será apurado na fase de 

concretização dos projetos de execução. custo efetivo, apenas será 

possível determinar apurado, em fase da elaboração dos diversos 

projetos de especialidade. ------------------------------------------ 
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3 – Centro de Competências “Aquae” -  Sobre esta matéria, o Vereador 

Interveniente solicitou junto do Presidente da Câmara, informação 

relativamente ao ponto de situação do Centro de competências “Aquae”. 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

Trata-se de uma verba residual, que não tem expressão financeira, nem 

pretende possibilitar a execução de qualquer novo projecto/ação 

relevante, mas apenas acautelar eventuais encargos de revisão de 

preços ou outros. --------------------------------------------------- 

4 – Centro Coordenador de Transportes - Sobre esta matéria, o Vereador 

Interveniente solicitou junto do Presidente da Câmara, informação 

relativamente ao ponto de situação do Centro Coordenador de 

Transportes. ------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – Tal como já teve a oportunidade de referir, e se não existisse 

obrigações contratuais relacionadas com o Plano de Pormenor da Fonte 

do Leite, que vinculam o Município com o grupo “A. Santo”, sendo que 

a construção do Centro Coordenador de Transporte é uma delas, este 

investimento seria realizado noutro local, a consensualizar com os 

vários operadores e utilizadores, mas provavelmente na Madalena. ---- 

2 – Esta infraestrutura, minimalista, mas funcional, deverá estar 

concluída até ao final de 2020. ------------------------------------- 

5 – Construção do Canil/Gatil - Sobre esta matéria, o Vereador 

Interveniente solicitou junto do Presidente da Câmara, informação 

relativamente ao ponto de situação da construção do Canil/Gatil. ---- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido que a empreitada 

para a construção do canil/gatil, poderá, ainda, ser colocada a 

concurso, durante o corrente ano de 2019. --------------------------- 

6 – Despesas com pessoal - Sobre esta matéria, o Vereador Interveniente 

solicitou junto do Presidente da Câmara, informação relativamente ao 

aumento das despesas com pessoal, na ordem dos 300.000,00 euros. ---- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

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

1 – Se existe componente da despesa que tem crescido de forma 

significativa, são as despesas com pessoal, embora a percentagem das 

despesas com pessoal face ao valor total do orçamento, ainda, não seja 

preocupante. ------------------------------------------------------- 

2 – O aumento da despesa com pessoal está relacionado com os encargos 

decorrentes das novas contratações para os jardins e para a limpeza, 

áreas deficitárias ao nível de recursos humanos, com a equipe de 

combate ao insucesso escolar, com a equipa “viver a sociedade”, com 

os animadores sociais nas escolas e com os sapadores florestais, mas 

também com a atualização das posições remuneratórias e das mobilidades 

intercarreiras e intercategorias. ----------------------------------- 

7 – Transferência para as Juntas de Freguesia - Sobre esta matéria, o 

Vereador Interveniente solicitou junto do Presidente da Câmara, 

informação relativamente ao valor das transferências a efetuar pelo 

Município para as freguesias. --------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido que o valor a 
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transferir para as freguesias, no âmbito das competências próprias das 

mesmas, ficará em linha com o valor global do ano anterior. --------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, tendo referido que não tem por hábito 

votar desfavoravelmente os documentos previsionais, tanto mais que os 

mesmos, são uma estimativa. ----------------------------------------- 

No entanto, chama a atenção do Senhor Presidente da Câmara, para que 

não os problemas relacionados com o fornecimento de água à Freguesia 

de Vilar de Nantes, e a sua incorporação nos documentos previsionais 

de 2020. ------------------------------------------------------------ 

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

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

contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas e Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, 

e com a Abstenção do Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, aprovar a proposta, em apreciação. Proceda-se em 

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado a 

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

De acordo com as competências que a Lei estabelece, o senhor 

Presidente, findo que está o segundo ano de governação, apresenta a 

sua proposta de Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2020, da 

Câmara Municipal de Chaves, pela qual é formal e politicamente 

responsável, sendo este documento um instrumento do maior relevo para 

a gestão da Autarquia. ---------------------------------------------- 

É nos presente a proposta definitiva do referido documento, para 

apreciação e votação, cabendo a todos os elementos do Executivo 

Municipal ajuizar as Opções do Plano tomadas e também os objetivos e 

ações ali incluídas, bem como a adequação, o rigor, a transparência, 

a equidade e a legalidade do Orçamento que suporta as referidas opções. 

Assim, na sequência da análise cuidada que efetuámos ao documento, 

importa salientar os seguintes aspetos: ----------------------------- 

O PSD Chaves, entende que as Grandes Opções do Plano devem refletir 

as linhas gerais de desenvolvimento estratégico que o atual Executivo 

propõe como orientação da política de planeamento económico e social 

para o Município de Chaves. A sua tradução financeira deve plasmar-se 

no Orçamento Municipal para o exercício de 2020, refletindo a previsão 

de receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante esse ano, 

quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos 

normais de funcionamento dos serviços. ------------------------------ 

No entanto, não se vislumbram, neste documento, medidas e políticas 

estruturantes que atuem sobre os principais desafios do território, e 

respondam, de forma eficiente, a problemas concretos da comunidade, 

valorizando as suas potencialidades endógenas, e que estimulem a 

atividade económica, favorecendo o crescimento económico, a 

competitividade, o emprego e o investimento empresarial, contribuindo 

assim para a atração e fixação de população. ------------------------ 

Da análise do documento, acresce ainda a necessidade de se criar e 

estimular novas formas de organização, coordenação e de cooperação 

entre os atores territoriais mais relevantes à escala municipal e 

supramunicipal, tendo como objetivo uma atuação integrada, eficiente 

e eficaz ao nível do apoio ao desenvolvimento económico e social do 
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território, com sentido de compromisso estratégico a médio e longo 

prazo. ------------------------------------------------------------- 

Face aos desafios estruturais colocados ao desenvolvimento da nossa 

comunidade no plano social, a proposta do Executivo pauta-se uma vez 

mais, pela inexistência de políticas sociais que contrariem o 

envelhecimento demográfico. O modelo de investimento desta Câmara 

Municipal, e vertido no documento em apreço, baseia-se quase 

exclusivamente num modelo infraestrutural, relegando um modelo de 

desenvolvimento económico e social, virado para a criação de valor no 

território, assente na valorização de recursos e capacidades locais, 

a partir das características e das necessidades endógenas, favorecendo 

uma maior proximidade ao tecido empresarial. ------------------------ 

O PSD Chaves, entende que a proposta de Orçamento e as Grandes Opções 

do Plano para 2020, nada acrescentam em termos de eficácia e 

concretização de medidas adequadas para o desenvolvimento do concelho 

e fica aquém do prometido em sede de campanha eleitoral à população 

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

Assim, com a ponderação cuidada que o documento merece e tendo em 

conta os superiores interesses dos nossos concidadãos e da nossa terra, 

o Partido Social Democrata, vota CONTRA esta proposta de Orçamento e 

as Grandes Opções do Plano para 2020.” ------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, tecidos seguintes considerações: --------------------------- 

1 – Relativamente à posição assumida pelo PSD, através do Vereador 

Carlos Augusto Castanheira Penas, quanto aos documentos previsionais 

para o ano económico de 2020, entende que deveria ser inversa se 

tivesse levado em conta a estratégia e objetivos que enformam tais 

documentos, se não se limitasse a fazer uma pronúncia estritamente 

politico partidária. ------------------------------------------------ 

2 – As considerações feitas são de natureza estritamente conceptual, 

não tendo qualquer substrato factual, pois a censura é feita sem que 

tenha por fundamento qualquer referência a algum dos documentos que 

compõem os documentos previsionais, Grandes Opções do Plano, PPI, 

orçamentos da despesa e da receita. --------------------------------- 

3 - Afirma-se que a estratégia desenhada para o desenvolvimento local 

e melhoria da vida dos flavienses é errada, sem que se aponte 

concretamente o erro e se aponte solução alternativa. --------------- 

4 – Os documentos previsionais ora aprovados pelo órgão executivo 

municipal, concretizam as opções estratégicas sufragadas pelos 

munícipes nas últimas eleições autárquicas, e são os idóneos para 

continuarem a afirmar este concelho como referência territorial. ---- 

5 – As opções de política pública, de índole local, vão reforçar a 

capacidade de atração de investimento deste concelho, a sua afirmação 

turística e vocação termal, ao mesmo tempo que se requalificam as 

infraestruturas viárias e pedonais existentes no território, e se 

incrementa o potencial humano dos flavienses, através da educação, 

conhecimento e inovação. -------------------------------------------- 

6 – Na dimensão social o investimento será absolutamente relevante, 

decididamente o maior das duas últimas décadas, com a afetação de 

milhões de euros à reabilitação, total ou parcial, de quase todo o 

edificado social. Para além do investimento infraestrutural, decisivo 

para melhorar o conforto dos residentes, vão ser reforçados os apoios 

diretos destinados à adaptação de habitação própria, e criados novas 

modalidades de auxílio social, seja nos medicamentos, seja na área da 

saúde, mediante tratamentos termais. -------------------------------- 
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7 – Neste domínio será ainda desenvolvido um projeto inovador e 

integrador dos mais desfavorecidos, designado por “Cultura para 

todos”, com investimento superior a 500 mil euros, que visa a inclusão 

ativa dos mais carenciados, através da expressão artística e cultural. 

8 – Não podemos, neste domínio, esquecer as expressivas dotações 

financeiras destinadas às associações sedeadas no nosso concelho, nas 

diferentes áreas de intervenção, social, cultural e desportiva, que 

promovem atividades de relevante interesse público municipal. ------- 

9 - Mas, os documentos em análise, têm, também, a particular bondade 

de concretizarem as políticas de apoio ao sector económico local, à 

promoção e dinamização do parque empresarial, e à atração e fixação 

de empresas. -------------------------------------------------------- 

10 - Durante o próximo ano, e nos seguintes, continuarão a ser 

realizados relevantes e expressivos investimentos municipais, 

traduzidos em projetos de desenvolvimento local, nas várias dimensões, 

económica, turísticas, ambiental, de inovação, de emprego, desporto.- 

11 – A estratégia alicerçada nos documentos, ora aprovados, permitirá 

continuar a afirmar Chaves, como líder de uma região, numa lógica de 

cooperação e competição solidária com os demais municípios do Alto 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. ANÁLISE DO 2º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “REABILITAÇÃO DO HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE” 

CLASSIFICADO COMO PIM – REQUERENTE: HOTEL PREMIUM CHAVES, LDA – PRAÇA 

DO BRASIL, 5400-123 CHAVES - INFORMAÇÃO Nº111/DSC/2019, DA ENG.ª 

CLÁUDIA FERREIRA DE 21.11.2019 -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------- 

1. A requerente acima referida, na qualidade de promotora do projeto 

de investimento “Reabilitação do Hotel Premium Chaves – Aquae 

Flaviae”, classificado como Projeto de Interesse Municipal (PIM), 

veio, através de correio eletrónico, datado de 27/09/2019, apresentar 

informação semestral relativa à execução do referido projeto de 

investimento em conformidade com o disposto na alínea c) da Cláusula 

5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais 

(CCBTM), outorgado em 07/09/2018. ----------------------------------- 

2. Após receção dos diversos elementos instrutórios em falta, ou 

retificados, bem como da prestação de esclarecimentos adicionais, a 

referida informação semestral foi objeto de apreciação na reunião da 

Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos 

de Interesse Municipal (CTAAF – PIM) ocorrida no dia 15/11/2019. --- 

3. Com esta informação pretende-se: ------------------------------ 

(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 2º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais; -------------------------------------------------- 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 

relatório preconiza no “4. Proposta de Decisão”, tendo por base o 

parecer constante no “3. Parecer”, do mesmo relatório, o qual aqui se 

dá, igualmente, por reproduzido, para todos os efeitos legais. ------ 

II – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 
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Na qualidade de relatora da CTAAF – PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente a seguinte proposta: 

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

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM, que 

segue em anexo; ----------------------------------------------------- 

b) Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação de Câmara 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. ---------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: 2º Relatório semestral de acompanhamento da execução do 

projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium Chaves – Aquae 

Flaviae” e respetivos anexos. --------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21-11-

2019. -------------------------------------------------------------- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.- 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente que profira despacho no sentido de submeter o processo a 

reunião do Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o 

preconizado na proposta. -------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara, ------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.12.02. -------------------------------------------------------- 

Ao executivo municipal para apreciação e deliberação quanto ao 

proposto nesta informação técnica. ---------------------------------- 

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. PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO 

EDIFÍCIO DA ADRAT”, AO ABRIGO DO AVISO N.º NORTE-03-2017-42 

“EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” - 

INFORMAÇÃO Nº112/DSC/2019, DA ENG.ª CLÁUDIA FERREIRA DE 26.11.2019 - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa: ----------------------------------------- 

1.1 Aprovação dos requisitos técnicos da intervenção a realizar, 

respetivo calendário de realização e orçamento das componentes 

principais da operação, de acordo com a informação constante em anexo 

ao presente documento; ---------------------------------------------- 

1.2 Autorização para apresentação da candidatura designada 

“Eficiência Energética no Edifício da ADRAT”, ao abrigo do Aviso N.º 

NORTE-03-2017-42 “Eficiência Energética nas Infraestruturas da 

Administração Local”; ----------------------------------------------- 

1.3 Ratificação de tal autorização, pela Câmara Municipal, na próxima 

reunião do órgão executivo. -----------------------------------------               
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2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1 O Programa Operacional Regional do Norte, no âmbito do “Eixo 3 – 

Economia de Baixo Teor de Carbono”, definiu a Prioridade de 

Investimento 4.c, a qual visa o “Apoio à eficiência energética, à 

gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis 

nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e 

no setor da habitação”. --------------------------------------------- 

2.2 Para a materialização de tal Prioridade de Investimento, foi 

lançado o concurso para apresentação de candidaturas (Aviso N.º NORTE-

03-2017-42 - “Eficiência Energética nas Infraestruturas da 

Administração Local”), no âmbito do qual consta o financiamento de 

operações que promovam o “Aumento da eficiência energética nas 

infraestruturas públicas” através da “implementação de medidas de 

eficiência energética nas infraestruturas e equipamentos existentes 

da Administração Local e de produção de energias renováveis nos 

edifícios públicos”. ------------------------------------------------ 

2.3 De acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do ponto 10.1 do 

referido aviso, uma vez que a operação em causa consta inscrita no 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega (PDCT) 

aprovado, o Município de Chaves é considerado um beneficiário elegível 

à luz dos critérios previstos em tal documento enquadrador. --------- 

2.4 De acordo com o quadro de compromissos aprovado, o Município de 

Chaves, enquanto promotor/entidade beneficiária, tem inscrita uma 

verba destinada à realização do investimento em questão, num montante 

máximo elegível de 116.636,67€. ------------------------------------- 

2.5 Visando ir de encontro aos objetivos definidos no Aviso, e com 

vista à execução da realização do investimento destinado ao Município 

de Chaves, foi preparada a candidatura designada “Eficiência 

Energética no Edifício da ADRAT”, através da qual se pretende melhorar 

a eficiência energética do edifício em causa. ----------------------- 

2.6 Para a concretização de tal desiderato, foi programada a 

concretização de intervenções referentes à: (i) substituição das 

lâmpadas atuais por lâmpadas de tecnologia LED; (ii) aplicação de 

isolamento térmico na cobertura horizontal; (iii) instalação de 

sistema solar fotovoltaico autónomo sem apoio; (iv) substituição dos 

atuais ventiladores por novos ventiladores com motores de elevada 

eficiência energética e variação eletrónica de velocidade; e (v) 

investimento em auditorias e em projeto técnico. -------------------- 

2.7 As intervenções em questão, para além de garantirem uma redução 

do consumo energético (58.460 kWh/ano face ao consumo atual) e de 

fatura de energia elétrica, associada a uma redução de emissão de 

gases de efeito de estufa (21,0 tonCO2/ano), promoverão outros 

benefícios, tais como, a melhoria das condições para os utilizadores 

e a sensibilização para a melhoria da eficiência energética. -------- 

2.8 O projeto de investimento está orçado em 84.796.46€ (c/ IVA), 

montante todo elegível, que mediante o tipo de componente será objeto 

de financiamento reembolsável ou não reembolsável, a saber: --------- 

Repartição dos investimentos 

Investimento Total 84 796,46 € 

Investimento elegível para Invest. Reembolsável 71 854,40 € 

Investimento elegível para Invest. Não Reembolsável 12 942,06 € 

FEDER _Financiamento Reembolsável 95% 68 261,68 € 

FEDER _Financiamento Não Reembolsável 85% 11 000,75 € 
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Investimento do Município na fase da candidatura  

5% do Investimento Reembolsável   3 592,72 € 

15% do Investimento não Reembolsável 11 941,31 €  

Total parcial 5 534,03 € 

Investimento a reembolsar (95% ) 71 854,40 € 

Total global 77 388,43 € 

     

2.9 Por forma a demonstrar o adequado grau de maturidade da operação, 

em conformidade com o referido no ponto 5 do aviso em questão, haverá 

necessidade de apresentar evidências, aquando da submissão da 

candidatura, nomeadamente através do cumprimento da alínea a) desse 

ponto, ou seja, da “Aprovação dos requisitos técnicos das intervenções 

a realizar, calendário de realização e orçamento das componentes 

principais da operação que evidenciem a consolidação das soluções 

técnicas a adotar, adequada fundamentação dos custos, bem como a 

definição do planeamento das ações a realizar”, informação esta anexa 

à presente informação. ---------------------------------------------- 

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

3.1. Considerando que a presente candidatura poderá permitir o 

cofinanciamento das intervenções necessárias ̀ a melhoria da eficiência 

energética do edifício da ADRAT; ------------------------------------ 

3.2. Considerando que as intervenções preconizadas têm enquadramento 

nas tipologias de operação pré-definidas como passiveis de 

apresentação de candidaturas e vão de encontro aos objetivos do Aviso; 

3.3. Considerando que os custos associados à concretização da operação 

respeitam os limites de cofinanciamento previstos na P.I. 4.3 do PDCT- 

Alto Tâmega, designadamente o montante máximo elegível inscrito para 

o projeto em causa; ------------------------------------------------- 

3.4. Considerando a obrigatoriedade de apresentar evidências, em sede 

de candidatura, do cumprimento do adequado grau de maturidade da 

operação; ---------------------------------------------------------- 

3.5. Face ao exposto, pelas razões acima apresentadas, entende-se ser 

de propor ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

3.5.1. Ao abrigo da competência conferida pelo disposto no artigo 

35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, exare despacho de: ---------------------- 

(i) Aprovação dos documentos anexos à presente informação, que 

comprovam o adequado grau de maturidade da operação; ---------------- 

(ii) Autorização para apresentação da candidatura ao abrigo do Aviso 

N.º NORTE-03-2017-42; ---------------------------------------------- 

3.5.2. Caso haja concordância com a estratégia preconizada, 

propõe-se ainda, a apresentação da presente proposta em sede da próxima 

reunião do órgão executivo municipal, com vista à ratificação das 

decisões emanadas pelo Senhor Presidente. --------------------------- 

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

Em anexo: Requisitos Técnicos das intervenções a realizar, Plano de 

Trabalhos e Memória descritiva contendo, entre outros, o calendário 

de realização e orçamento das componentes principais da operação que 

evidenciam a consolidação das soluções técnicas a adotar, adequada 

fundamentação de custos, bem como a definição do planeamento das ações 

a realizar. --------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 27-11-

2019. -------------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz: ----------------------- 

(i) Aprovação dos documentos anexos à presente informação, que 

comprovam o adequado grau de maturidade da operação; ---------------- 

(ii) Autorização para apresentação da candidatura ao abrigo do Aviso 

N.º NORTE-03-2017-42; ----------------------------------------------- 

(iii) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do Executivo 

Municipal, visando a ratificação do despacho exarado sobre a presente 

informação. --------------------------------------------------------   

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.11.27. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta nos exatos termos em que se encontra formulada. --- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.11.2019. ------------ 

 

 

3. CONSTRUÇÃO DO CANIL / GATIL MUNICIPAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE 

CONTRATAR ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 381/2019, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

Em 11 de novembro de 2019, foi submetida à consideração do órgão 

competente proposta da Divisão de Obras Públicas n.º 344/ DOP /2019, 

traduzida na abertura do procedimento concursal da obra “Construção 

do Canil / Gatil Municipal”, tendo por objeto a instalação de um 

alojamento de animais abandonados e carenciados. -------------------- 

Em 21 de novembro de 2019, foi publicado, o respetivo anúncio do 

procedimento número 40/2019, na II série do Diário da Republica, n.º 

224. --------------------------------------------------------------- 

Na presente data, encontra-se a decorrer o prazo para a entrega das 

propostas. --------------------------------------------------------- 

No entanto, e considerando: ----------------------------------------- 

A proficiência do Município de Chaves, atuando dentro das suas 

atribuições – previstas no artigo 25.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, na redação atual (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais) - nos domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente, 

para proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, 

no âmbito das competências da câmara municipal, especialmente na 

alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma; ---------------- 

O estatuto jurídico dos animais, previsto na Lei n.º 8/2017 de 3 de 

março, o qual reconhece a sua natureza de seres vivos dotados de 

sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza, 

além da aplicação da convenção europeia para proteção dos animais de 

companhia, através do Decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, na 

ulterior redação; --------------------------------------------------- 

A aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha 

oficial de animais (adiante, CRO) e estabelece a proibição do abate 

de animais errantes como forma de controlo da população, privilegiando 

a esterilização, à luz do disposto na Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto; 

O quadro legal fixado pela Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, que 

regulamenta a criação de uma rede efetiva de centros de recolha oficial 
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de animais de companhia, fixa as normas que regulam o destino dos 

animais acolhidos nestes centros e estabelece as normas para o controlo 

de animais errantes; ------------------------------------------------ 

A Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril prevê também que, após 

determinação das necessidades existentes, se institua um programa, o 

qual será dotado de meios financeiros e mecanismos de apoio, destinado 

a operacionalizar a execução da construção, adaptação ou 

redimensionamento dos centros de recolha, envolvendo a administração 

autárquica, de forma a assegurar a criação da enunciada rede de centros 

de recolha para cumprimento do já disposto no n.º 2 do artigo 183.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro; ------------------------------ 

E ainda a sobrevinda necessidade de construir um CRO para integrar a 

respetiva rede nacional e acautelar a concretização de tal medida em 

sintonia com a administração central; ------------------------------- 

Torna-se imprescindível, incluindo em nome da superior realização do 

interesse público e da cabal concretização das atribuições e 

competências do Município de Chaves na matéria ora em apreço, assegurar 

a execução da construção de um Centro de Recolha Oficial (CRO), à luz 

da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, e da Portaria n.º 146/2017, de 

26 de abril, contemplando as respetivas especificidades, exigências e 

normativas, sendo certo que a empreitada de “Construção um Canil/Gatil 

Municipal”, cujo procedimento pré-contratual se encontra em curso, 

mormente na pendência de prazo para apresentação de propostas, não 

permite o alcance de tal objetivo nem a possibilidade da sua 

conformação e posterior integração na rede de CRO criada; ----------- 

Mais, face à necessidade de elaboração de um novo projeto de execução 

que sirva de base à construção do CRO e respetivas condições técnicas, 

quantidades e espécies de trabalho, indo assim, de encontro aos atuais 

interesses da entidade adjudicante e à premência da integração deste 

CRO na respetiva rede nacional, não se revela igualmente possível e 

adequado lançar mão da figura de retificação das peças procedimentais, 

prevista no artigo 50.º do Código dos Contratos Público (doravante 

CCP), pois que se trata antes da necessidade de alterar aspetos 

fundamentais das peças de procedimento, radicando no preenchimento da 

previsão constante na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do CCP e 

traduzindo-se, consequentemente, numa causa de não adjudicação e 

extinção do respetivo procedimento, mais determinado a revogação da 

decisão e contratar ex vi o disposto non.º 1 do artigo 80.º do CCP. - 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim, e face ao descrito até então, propõe-se: --------------------- 

1. A revogação da decisão de contratar à luz da previsão constante na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º em conjugação com o disposto no n.º 

1 do artigo 80.º, ambos do CCP, dado haver necessidade de alterar 

aspetos fundamentais das peças do procedimento; --------------------- 

2. Que, dado, que a próxima reunião ordinária de Câmara, se encontrar 

agendada para o dia 9 de dezembro e com a finalidade de evitar trabalho 

desnecessário aos eventuais concorrentes, o Sr. Presidente da Camara, 

aprove a revogação da decisão de contratar; ------------------------- 

3. Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na 

sua reunião ordinária de 9 de dezembro de 2019, nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e não ser possível 

reunir extraordinariamente a Câmara; -------------------------------- 

4. A notificação da revogação da decisão de contratar e respetivos 

fundamentos a todos os concorrentes, em sintonia com o disposto no n.º 

2 do artigo 79.º do CCP, bem como a publicitação no diário da 

República, da extinção do concurso público referente ao procedimento 
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40/DOP/2019, publicitado em DR 2 série n.º 224 de 21 de novembro de 

2019; -------------------------------------------------------------- 

5. A abertura de um novo procedimento, com o intuito de criar um 

Centro de Recolha Oficial (CRO) em conformidade com o quadro legal em 

vigor, no prazo máximo de 6 meses, de acordo com o n.º 3 do enunciado 

artigo 79.º do CCP. ------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 4 de dezembro de 2019 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.12.04. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 04.12.2019. ------------ 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

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

“A sua abstenção prende-se com o facto de se poder constituir 

concorrência administrativa ao fornecimento de serviços privados.” --  

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, tecido o seguinte comentário: ------------------------------ 

“Todas e quaisquer intervenções desta natureza, serão apenas para os 

animais abandonados e recolhidos pelo CRO.” -------------------------  

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezoito horas e dez minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. ----------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


