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Nº19 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 31 de agosto 

de 2020. --------------------- 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, 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 Vice-Presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos 

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

previamente elaborada e datada de vinte e seis de agosto de dois mil 

e vinte. ------------------------------------------------------------ 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Vice-

presidente da Câmara, o Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, irá estar ausente, da presente reunião ordinária do Executivo 

Camarário, por se encontrar no gozo do seu período legal de férias.--

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. ------------------------------------------------------------- 

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

Na ausência do Presidente da Câmara, a presente reunião foi presidida, 

pelo Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

substituto legal daquele. ------------------------------------------- 

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

 

 

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

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

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

Chaves de Melo, dando início à presente reunião, tendo começado por 

cumprimentar todos os presentes. ----------------------------------- 

De seguida, deu conhecimento, ao Executivo Municipal, dos seguintes 

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

a) ESE do Alto Tâmega da Cruz Vermelha - Sobre esta matéria, o Vice-

presidente da Câmara, deu nota que a Comissão Instaladora, de natureza 

provisória, a partir do corrente mês de setembro, vai deixar de exercer 

funções, em virtude de se prever a instalação do órgão de Direção 

permanente, deixando, nessa medida, a autarquia de estar representada 

na direção da Escola.------------------------------------------------ 

Acrescentou que os estatutos da ESE (Escola Superior de Enfermagem) 

do Alto Tâmega, entretanto publicados, prevêem um Conselho Social, que 

é um órgão consultivo alargado, e que será feito um convite ao 

Município para fazer parte de tal órgão.---------------------------- 
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Deu, ainda, nota que o edifício era propriedade dos municípios, estando 

lá instalada a Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em Chaves, 

o qual foi só agora da Cruz Vermelha, que assumiu o Leasing sobre o 

mesmo.-------------------------------------------------------------- 

Terminou, dando conhecimento que na última reunião da Comissão 

Instaladora foi informado não haver pagamentos em atraso e que a ESE 

da Cruz Vermelha do Alto Tâmega não tem dívidas a terceiros.--------- 

b) Ciclo de Teatro – O Senhor Vice-presidente da Câmara deu nota que 

terminou o Ciclo de Teatro na cidade, com sete peças no total, quatro 

de companhias da região norte, e três coordenadas pelo TEF (Teatro 

Experimental Flaviense), referentes a teatro de rua, a fim de animar 

o verão, nestes tempos de pandemia. --------------------------------- 

No geral, neste quadro pandémico, houve uma audiência considerada 

positiva, podendo, inclusive, face a pedidos existentes, haver a 

reposição de algumas das peças de teatro.---------------------------- 

c) Rali do Alto Tâmega – Sobre este evento, o Senhor Vice-Presidente 

da Câmara deu nota que houve muitas equipas inscritas e a correr no 

rali, tendo-se registado uma boa ocupação hoteleira e da restauração, 

e que a prova teve mais audiência que a anterior, pelo que a realização 

do evento se traduz numa boa promoção do Alto Tâmega na comunicação 

social.-------------------------------------------------------------  

Congratulou-se pela normalidade com que este evento desportivo 

decorreu, apenas, com quatro acidentes, sem gravidade, tendo um sido 

divulgado na comunicação social.------------------------------------  

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por cumprimentar 

todos os presentes. ------------------------------------------------ 

De seguida, associou-se, em seu nome e do “PSD”, aos votos de 

congratulação apresentados, anteriormente, pelo Vice-presidente da 

Câmara, relativamente à forma como decorreu o Rali do Alto Tâmega, e 

fez votos de que em 2021 a prova se possa realizar sem os 

constrangimentos deste ano, decorrentes da pandemia covid-19, tendo, 

também, manifestado a sua concordância de que a realização do Rali do 

Alto Tâmega é um benefício para a promoção desta região.------------  

Concluindo a sua intervenção, o Vereador do Partido Social Democrata 

abordou o assunto relacionado com o referendo local sobre o trânsito 

na ponte romana, no sentido de ser esclarecido quanto aos custos do 

referendo, se é comparticipado pelo Estado e equivalente aos dos atos 

eleitorais até porque os cidadãos o questionam na rua, tendo, ainda, 

referido que já tinha interpelado o Senhor Presidente da Câmara, sobre 

o assunto.---------------------------------------------------------- 

O Senhor vereador, Arq. Carlos Penas, interveio, ainda, afirmando que 

em qualquer ato eleitoral há custos para o Município, questionando 

quem irá suportar os custos com os membros da mesa, e afirmando que 

lhe referiram que a CNE – Comissão Nacional de Eleições se tinha 

pronunciado no sentido de que o pagamento cabe ao Estado.------------

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

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

presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido que 

desconhece os custos associados à realização do referendo local, em 

causa, e quem os vai suportar, mas que se irá informar a fim deste 

assunto vir a ser esclarecido e prestada a informação solicitada.--- 

-------------------------------------------------------------------- 
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III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

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

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

Manuela Pereira Tender, tendo começado por cumprimentar todos os 

presentes. ---------------------------------------------------------  

Seguidamente, apresentou as seguintes questões:--------------------- 

1 – Inundações – Relativamente a este assunto, a Senhora Vereadora 

reiterou o pedido de esclarecimentos, por si anteriormente formulado, 

no que concerne à determinação das causas das recentes inundações, no 

sentido de as mesmas poderem vir a ser prevenidas.------------------- 

2 – Ponte de Trajano – Relativamente ao Estudo Técnico apresentado, a 

Senhora Vereadora questionou quais as razões que determinaram a 

escolha e a adjudicação do trabalho à empresa “BETAR Consultores”, bem 

como qual o montante do custo desta aquisição de serviços para o 

Município, referindo que não teve oportunidade de ler todo o documento, 

mas que verificou que pese embora o estudo identifique algumas 

fragilidades na Ponte, não viu nenhuma menção específica quanto ao 

impacto na sua estrutura, caso a mesma venha a ser aberta ao trânsito.-  

Sobre esta matéria, a Senhora Vereadora relembrou que, em tempo, tinha 

sugerido que um estudo desta natureza fosse solicitado ao LNEC – 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, por ser uma entidade de 

reconhecido saber técnico, rigor e execução no trabalho, desejando ser 

informada se tal sugestão foi equacionada e se os honorários seriam 

superiores ao dos “consultores”, ora, em causa.--------------------- 

3 – Zona das Caldas – A Senhora Vereadora deu continuidade à sua 

intervenção referindo que junto ao edifício da Buvete, nas Caldas, 

existe uma proteção em vidro, da parede dos azulejos, com um espaço 

em vão, entre as duas superfícies, que se encontra em mau estado, 

havendo muito pó e teias de aranha, podendo oferecer alguma 

perigosidade, uma vez que se trata de uma zona de ingestão de águas, 

dando mau aspeto, para os visitantes, tendo sugerido, por questões de 

segurança, que seja feita a higienização do espaço.-------------- 

4 – Circuito de manutenção – A Senhora Vereadora terminou a sua 

intervenção referindo que junto ao Hotel “Premium” se encontram 

instalados equipamentos de manutenção que já são usados, que têm um 

aspeto desgastado e fragilidades estruturais, como cavilhas 

desapertadas, que podem constituir um perigo para os utilizadores mais 

incautos. Assim, questionou qual foi o custo de aquisição e qual a 

razão de serem adquiridos usados e a quem, bem como se foi feita alguma 

manutenção dos mesmos e o porquê de serem instalados num chão de 

cimento, não lhe parecendo ser o mais indicado para o efeito e se 

cumprem as recomendações da União Europeia, nesta matéria. ----------  

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

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

presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre as matérias, referido o 

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

1 – No que diz respeito aos equipamentos de manutenção, os mesmos já 

pertenciam à autarquia, estavam instalados junto à piscina municipal 

e ao parque infantil, tendo sido relocalizados, por recomendação 

técnica, no âmbito da execução da empreitada de beneficiação do parque 

infantil, para o local onde agora se encontram.---------------------- 

No que se refere a estarem assentes numa base de cimento, referiu que 

iria apurar essa matéria, sendo certo que tais equipamentos ainda não 

deveriam estar a ser utilizados, pelo que irá solicitar aos serviços 
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municipais competentes que reponham a situação de não utilização.----

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

Em face do esclarecimento prestado pelo Senhor Vice-Presidente, a 

Senhora Vereadora, Dra. Manuela Tender, referiu que sendo tais 

equipamentos usados, impõe-se que seja feita a sua manutenção e que 

faz todo o sentido a sua deslocalização.-----------------------------  

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

O Senhor Vice-presidente respondeu à intervenção da senhora Vereadora, 

informando que a manutenção dos aludidos equipamentos foi contratada 

pelo município, porém devido à pandemia covid-19, os serviços ainda 

não puderam ser executados.------------------------------------------ 

2 – Relativamente às inundações do Senhor Vice-Presidente informou que 

foi solicitado aos serviços municipais que procedessem à 

georreferenciação dos locais das inundações, a fim do município adotar 

as medidas cautelares necessárias, mas que o relatório ainda não foi 

apresentado.-------------------------------------------------------- 

3 – No que respeita à Ponte Romana, o Senhor Vice-Presidente informou 

que o Senhor Presidente da Câmara tinha dado nota do custo da 

contratação dos serviços respeitantes à avaliação do estado de 29 

obras de arte na Assembleia Municipal, acrescentando que desconhece 

qual o custo concreto do estudo referente à Ponte Romana e se o custo 

de tais serviços foram superiores aos que seriam cobrados pelo LNEC.-

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

Quanto ao estudo relativo ao estado da Ponte, o senhor Vice-Presidente 

esclareceu que o mesmo refere que a Ponte está robusta, necessitando, 

apenas, de algumas intervenções de limpeza de ervas e de colmatação 

de frinchas, e que nada refere quanto ao impacto do  trânsito na mesma, 

não havendo, quanto a esta matéria, no aludido documento, qualquer 

impedimento claro e objectivo, à circulação de trânsito na Ponte 

Romana, pelo que não há nenhum impedimento técnico à realização do 

referendo, tendo os cidadão o poder decidir sobre o assunto.---------

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

Face ao esclarecimento prestado, a senhora Vereadora, Dra. Manuela 

Tender, usou, novamente, da palavra afirmando ser contra a reposição 

do trânsito na Ponte Romana, independentemente da mesma suportar o 

trânsito ou não e que os cidadãos devem estar esclarecidos para, no 

referendo, sobre a matéria, votarem de forma clara.----------------- 

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

Em aditamento à resposta do Senhor Vice-presidente, o Senhor Vereador 

Eng.º Victor Santos deu nota que, de acordo com o relatório técnico, 

a ponte tem condições para a sua abertura ao trânsito, num sentido. 

Mais referiu, que a empresa “BETAR” é uma empresa credenciada e 

certificada, para a avaliação de obras de arte e edifícios.---------- 

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

Sobre este assunto, o Senhor Vereador Arq. Carlos Penas, interveio 

para referir que as considerações constantes do estudo elaborado pela 

empresa “Betar” são, tão só, evidências.--------------------------- 

Que do ponto de vista estrutural a utilização ideal da Ponte Romana é 

a atual. No entanto, a eventual utilização para veículos deve estar 

sujeita a alguns circunstancialismos, sendo que quanto a uma pretensa 

reposição da Ponte de Trajano no seu estado original, as cidades são 

organismos vivos, que estão em constante transformação, pelo que tal 

não será possível.-------------------------------------------------- 

Mais disse, que quando faz referência à emissão de parecer, se refere 

ao parecer vinculativo da Direção regional de Cultura do Norte, uma 

vez que se este for negativo pode vir a condicionar o próprio resultado 
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do referendo e que o próprio Tribunal Constitucional afirmou que a 

emissão do dito parecer seria posterior à sua pronúncia. ------------ 

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

Em resposta a esta intervenção do Senhor Vereador, Arq. Carlos Penas, 

o senhor Vice-Presidente referiu que o parecer da Direção Regional de 

Cultura do Norte, para ser de sentido negativo terá que ser, 

devidamente, fundamentado.------------------------------------------ 

4 - O Senhor Vice-presidente, relativamente à questão sobre a limpeza 

na área da Buvete, referiu que o equipamento se encontra concessionado 

à empresa municipal “GEMC”, e que, na qualidade de representante do 

município, nos órgãos sociais da empresa, vai dar indicações para que 

o espaço seja higienizado e que vai apurar se a limpeza do espaço está 

incluída na empreitada das obras na área termal.--------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 17 de agosto de 2020. -------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

2.1. ATERRO SANITÁRIO DE TROFA, INDEFERIMENTO DO PROCESSO SILIAMB: PL 

20191223001832 PELA CCDR-N. OFÍCIO N.º 295/2020 DA RESINORTE. PARA 

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

Foi presente, para conhecimento, o ofício identificado em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.1. ------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.08.16. -------------------------------------------------------- 

Ao conhecimento do Órgão executivo municipal. ---------------------- 

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

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

 

 

2.2. RELATORIO DE INSPEÇÃO – PONTE DE TRAJANO. BETAR CONSULTORES. PARA 

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

Foi presente, para conhecimento, o relatório identificado em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.2. ------------- 

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

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

O Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo, sobre este ponto, 

informou o executivo camarário que o documento irá ser disponibilizado 

na página eletrónica deste Município, para perfeito conhecimento dos 

cidadãos.----------------------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

4. FREGUESIAS 
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II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM SEQUÊNCIA DE ACIDENTE 

DE VIAÇÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO: ANA BELEN FERNANDEZ SAA. PROPRIETÁRIO 

DO VEÍCULO: JOSÉ LUIS FERNANDEZ CONDE. SEGURADORA: MAPFRE. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº138/DAG/2020. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1) Através da Informação n.º86/2020, produzida pela Divisão de 

Recursos Operacionais (DRO), os respetivos serviços comunicaram que 

no dia 8 de junho pelas 8:45h, a viatura automóvel de Marca Renault, 

Modelo Kangoo, com a matrícula 9893HHM, foi atingida num vidro com uma 

pedra projetada durante os trabalhos de limpeza e corte de ervas com 

equipamento mecânico na envolvente dos edifícios da fronteira, próximo 

da Estrada Nacional N.º 103-5. -------------------------------------- 

2) Os referidos serviços, mais informaram a Divisão de Administração 

Geral que, o aludido equipamento era manobrado por um colaborador 

municipal afeto à respetiva Divisão (DRO), e que a alegada pedra 

projetada, embateu no vidro lateral do um veículo que circulava na 

referida estrada. --------------------------------------------------- 

3) O processo administrativo encontra-se instruído com os seguintes 

documentos: --------------------------------------------------------  

a) Registo fotográfico apresentado pelos serviços internos da 

Autarquia, de uma viatura acidentada, podendo visualizar-se a quebra 

de um vidro lateral no respetivo veículo. -------------------------- 

b) Fotocópia do seguro, relativo ao veículo segurado: Renault 

Kangoo, com, com a matrícula: 9893 –HHM, com o período de vigência de 

03/06/2020 a 03/06/2021, com a apólice de seguro identificada no 

processo. ---------------------------------------------------------- 

c) Email remetido a esta Autarquia pela “MAPFRE ESPAÑA”, 

correlacionado com os danos sofridos no veículo com a matrícula 9893HHM 

na sequência de um acidente ocorrido no dia 08/06/2020, cujo segurado 

é o Sr. José Luis Fernandez Conde – apresentando prejuízos no valor 

de 192,26 €. -------------------------------------------------------- 

d) A respetiva seguradora remeteu a esta Autarquia, uma fatura, 

emitida em nome de “Glassdrive Espana, SL”, no valor de € 192,26, 

relativo ao veículo com a matrícula 9893HHM – Renault Kangoo. ------ 

4) Assim, sobre a matéria, e partindo dos pressupostos evidenciados 

supra, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------ 

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

1) A situação apresentada no Capítulo antecedente, insere-se nas 

normas da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais 

Pessoas Coletivas Públicas, decorrente da prática de atos ilícitos, 

no domínio dos atos de gestão pública, enquadrada no art.22.º, da 

C.R.P. e regulamentada pela Lei n.º67/2007, de 31 de dezembro, alterada 

pela Lei 31/2008, de 17 de julho. ----------------------------------  

2) De acordo com o artigo 1º, do Anexo a esta lei, e que dela faz 

parte integrante, “ A responsabilidade civil extracontratual do Estado 

e das demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes 

do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa 

rege-se pelo disposto na presente lei, em tudo o que não esteja 

previsto em lei especial”. ----------------------------------------- 

3) Conforme o estabelecido no respetivo diploma legal, o Estado e 

demais pessoas coletivas de direito público são exclusivamente 
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responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, 

cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, 

funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa e por 

causa desse exercício (n.º1, art.7.º, da Lei 67/2007, de 31 de 

dezembro). -------------------------------------------------------- 

4) O Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

ainda responsáveis quando os danos não tenham resultado do 

comportamento concreto de um titular de órgãos, funcionário ou agente 

determinado, ou não seja possível provar a autoria pessoal da ação ou 

omissão, mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do 

serviço. E existe funcionamento anormal de um serviço quando, 

atendendo às circunstâncias e a padrões médios de resultado, fosse 

razoavelmente exigível ao serviço uma atuação suscetível de evitar os 

danos produzidos (n.º3, do art.7.º, da Lei 67/2007, de 31 de 

dezembro).---------------------------------------------------------- 

5) Dizer que, a responsabilidade civil extracontratual das pessoas 

coletivas públicas assenta na verificação cumulativa dos pressupostos: 

o facto, a ilicitude, a culpa, o dano indemnizável e o nexo de 

causalidade adequado entre o facto e o resultado danoso. ----------- 

6) Quanto ao primeiro pressuposto, deve referir-se que, o facto do 

agente deve ser controlável pela vontade humana, excluindo-se, 

portanto, os factos naturais que ocorrem por causas fortuitas, 

consistindo, regra geral, o facto numa ação que viola um dever jurídico 

de não intromissão na esfera jurídica de terceiros, embora possa também 

revestir a forma de omissão. --------------------------------------- 

7) O facto tem de ser ilícito, isto é, determinada ação ou omissão 

violar um direito de outrem ou um preceito legal ou regulamentar ou 

infrinja regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de 

que resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos 

(n.º1, do art.9.º, da Lei 67/2007, de 31 de dezembro). Existe também 

ilicitude quando a ofensa de direitos ou interesses legalmente 

protegidos resulte do funcionamento anormal do serviço (n.º2, do 

art.9.º, da Lei 67/2007, de 31 de dezembro); ------------------------ 

8) Assim para que o facto ilícito gere responsabilidades é 

necessário que o autor tenha agido com culpa, independentemente dessa 

culpa assumir a forma de dolo – uma forma de culpa grave – ou 

negligência – entendida como uma forma de culpa menos grave. A culpa 

deverá ser apreciada pela diligência e aptidão que seja razoável 

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

órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor (n.º1, do art.10.º, 

da Lei 67/2007); --------------------------------------------------- 

9) Assim sendo, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados 

padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, 

mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do 

caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo 

ou de funcionário, segundo o disposto no n.º1, do artigo 10.º, do 

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas. ------------------------------------------------ 

10) A ocorrência de um dano sofrido por uma pessoa, é igualmente um 

pressuposto essencial para que haja lugar ao pagamento de uma 

indemnização, podendo tratar-se de um prejuízo patrimonial ou não 

patrimonial. O dano patrimonial traduz-se num dano suscetível de 

avaliação pecuniária e que deve ser reparado ou indemnizado. Já o dano 
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não patrimonial é aquele que, não sendo suscetível de avaliação 

pecuniária, deve ser compensado através de uma prestação pecuniária1; 

11) Ainda relativamente ao dano, importa realçar que o facto enquanto 

ação ou omissão daquela pessoa, tem de constituir a causa adequada à 

produção do dano – nexo de causa/efeito. --------------------------- 

12) Ora, no caso individual e concreto, os danos, supostamente, terão 

ocorrido enquanto os serviços procediam à manutenção e gestão de bens 

adstritos à gestão municipal. E no que respeita à limpeza e corte de 

ervas próxima de uma Estrada Nacional (103-5), pressuponha-se, 

naturalmente, a adoção de todas as medidas cautelares e de segurança 

de bens e pessoas, designadamente, quando a realização dos trabalhos 

envolva algum grau de risco. --------------------------------------- 

13) Na realidade é exigível, a quem realize trabalhos de manutenção 

de espaços desta Autarquia, incluindo a utilização de equipamentos 

mecânicos, que tome as precauções necessárias para evitar danos em 

pessoas e bens. ---------------------------------------------------- 

14) Partindo das premissas, acima, evidenciadas, e fazendo fé na 

Informação n.º86/2020, produzida pela Unidade Flexível de 2.º Grau de 

Recursos Operacionais, parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, 

os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. --------------- 

15) Pelo exposto, e salvo melhor opinião, entende-se, que do sinistro 

em causa, resulta a favor da interessada a presunção legal de culpa 

leve, derivada da atuação ilícita dos serviços do município, 

considerando que foram infringidas regras de ordem técnica e deveres 

objetivos de cuidado durante a execução dos trabalhos. -------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adopção da seguinte estratégia 

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

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

da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na assunção do pagamento dos danos sofridos na viatura em causa, uma 

vez que decorre, no caso individual e concreto, responsabilidade da 

Autarquia, a título de responsabilidade extracontratual, conforme 

Informação n.º86/2020, produzida pela Unidade Flexível de 2.º Grau de 

Recursos Operacionais. ---------------------------------------------- 

b) Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de 

responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em 

caso de sinistro fica a cargo do segurado, o pagamento de 10% do valor 

dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já, que a 

Autarquia indemnize diretamente o lesado, no valor de € 192,26; ----- 

c) Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos 

danos sofridos na viatura, em causa, deverá o presente assunto ser 

encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza, 

no caso, a Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira; ------- 

d) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá o sinistrado ser notificado da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; 

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

parecer, ao Gabinete do Vice Presidente da Câmara, na ausência do 

Presidente, Dr. Francisco Melo. ------------------------------------ 

                                                           
1 Na realidade, o Dano traduz-se no fundamento e limite do dever de 

indemnizar, uma vez que não existe responsabilidade sem que o facto 

ilícito tenha causado prejuízos. ----------------------------------- 
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À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla  Negreiro. ---------------------------------------------- 

Chaves, 24 de agosto de 2020. -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRAª. CARLA 

NEGREIRO DE 2020.07.02. -------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais regulamentares 

aplicáveis, sendo de proceder adotar a estratégia perfilada no ponto 

III. À consideração do Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo. – 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ----------------------------------------------------- 

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. REVISÃO DO VALOR DA RENDA APOIADA. CÓDIGO DE ARRENDATÁRIO: 00051123. 

INFORMAÇÃO /PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º20/2020. ----------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2020.08.06------------------------------------------------------- 

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 10.08.2020. ----- 

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. REVISÃO DO VALOR DA RENDA APOIADA. CÓDIGO DE ARRENDATÁRIO: 11230119 

(B.S. CASAS DOS MONTES). INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º36/2020.- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 4. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.08.07-------------------------------------------- 

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 10.08.2020. ----- 

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. --------------------------------------------- 
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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: ----------------------------------------------- 

Vota favoravelmente a presente proposta, perante o parecer técnico, 

mas entende que, simultaneamente, com o pedido de redução de renda os 

interessados deveriam pedir uma redução de tipologia da habitação.--- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL EUROCIDADE CHAVES-

VERIN (EUROCIDADE CHAVES-VERIN, AECT). - REFORÇO DA CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARA O ANO DE 2020. PROPOSTA Nº 53/GAP/2020. --------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

Eurocidade Chaves-Verin (Eurocidade Chaves-Verín, AECT), cujos membros 

são o Município de Chaves e o Ayuntamiento de Verin, foi constituído 

ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1082/2006, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de julho de 2006, que regula a constituição de 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, visando a cooperação 

territorial – transfronteiriça, transnacional e inter-regional – no 

intuito de reforçar a coesão económica e social no território da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

2. Considerando que em conformidade com o disposto no ponto n.º 1 

do artigo 5º do supramencionado Regulamento, os Agrupamentos Europeus 

de Cooperação Territorial adquirem personalidade jurídica no dia do 

registo ou da publicação, consoante o que ocorrer primeiro, dos seus 

Estatutos, nos termos da lei nacional aplicável no Estado-Membro onde 

o AECT tiver a sua sede, no caso específico, em Espanha; ------------ 

3. Considerando que em 26 de julho de 2013, foi publicada no “Boletin 

Oficial del Estado (BOE)” a Resolução de 17 de julho de 2013, da 

“Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperacion” a qual procedeu ao registo dos Estatutos da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT no Registo de Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Territorial; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que ao abrigo do n.º 1, do artigo 33º dos Estatutos 

da Eurocidade Chaves-Verin, AECT, o financiamento da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT é assegurado pelas contribuições anuais, ordinárias 

e extraordinárias, dos seus membros e por subsídios ou outras dotações 

financeiras que estes lhe concedam; --------------------------------- 

5. Considerando que de acordo com o preceituado no n.º 2, do artigo 

32º, dos referidos estatutos, a contribuição anual dos seus membros, 

no caso, Município de Chaves e Concello de Verin, será fixada em 

Assembleia Geral, com base na despesa estrutural anual e na previsão 

de despesa com a conceção e a programação de atividades e ações, ---- 

6. Considerando que em reunião executiva da Eurocidade Chaves-Verin 

- AECT, realizada no passado dia 02/07/2020, na sua sede, sita em 

Feces de Abaixo, foi evidenciada a necessidade de reforço, mediante 

uma contribuição extraordinária, para 2020, no valor de 10.000,00€ 

(dez mil euros), sendo certo que, nos instrumentos de gestão financeira 

em vigor, para 2020, o Município havia aprovado uma contribuição 

ordinária anual de 50.000,00€, já pagos à AECT em 12/02/2020. ------- 
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7. Considerando que, na aludida reunião executiva da AECT, veio a 

ser deliberada a contribuição extraordinária de 10.000,00€, a liquidar 

até final do corrente ano, a cargo do Município de Chaves, enquanto 

membro da AECT; ----------------------------------------------------- 

8. Considerando, ainda, que ao abrigo da alínea aaa), n.º 1, artigo 

33º, do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal deliberar sobre a participação do município em projetos e 

ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União 

Europeia. ---------------------------------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

a) Que seja aprovada a transferência da quantia de €10.000,00€ (dez 

mil euros) para a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, a título de reforço 

da contribuição extraordinária para o exercício de associado, a qual 

deverá ser paga numa única tranche, até final do corrente ano; ------ 

b) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade peticionária; ------------------------------------- 

c) Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa 06 02 03 05 03 02; ---------------------------- 

d) Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja publicitada nos termos do 

artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ------- 

e) E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ------------------------------------ 

Chaves, 25 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

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

(Dr. Francisco Melo) ------------------------------------------------ 

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

vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira 

Tender, e cinco votos a favor, dos restantes membros deste órgão, 

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, a Senhora Vereadora do Partido Social 

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

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

A sua abstenção, na votação deste assunto, é justificada em face do 

Município já pagar uma quota anual significativa de €50 000,00, 

parecendo-lhe algo desadequado o pagamento de uma comparticipação 

extraordinária ainda que tendo em consideração o facto das 

candidaturas serem primeiro aprovadas e realizada a despesa, e só, 

posteriormente, serem recebidas as comparticipações. ---------------- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
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3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, 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.º5. -- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 

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

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

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

 

 

3.3. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PROCESSO 279/19 

– FRANCISCO FERNANDES DIEGUES – RUA DO CABO, Nº 18 – VILARINHO DAS 

PARANHEIRAS - INFORMAÇÃO N.º 1367/SCOU/20, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANISTICA, DA ENGª. CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA 

DE 17 DE AGOSTO DE 2020. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 1237/20 vem a processo 

apresentar elementos justificativos solicitados na informação n.º 

877/SCOU/2020 de 02/06. --------------------------------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

O Sr. Francisco Fernandes Diegues através do requerimento n.º 752/19 

apresenta projeto de legalização de de obras de recuperação de uma 

edificação pre-existente, sobre a qual recaiu a informação n.º 

657/SCOU/2019, tendo sido solicitado a apresentação de elementos. -- 

O Sr. Francisco Fernandes Diegues através do requerimento n.º 1026/19 

veio dar cumprimento ao solicitado na informação n.º 657/SCOU/2019, 

com a  apresentação de elementos e  sobre o qual recaiu a informação 

n.º 1032/SCOU/2019. ------------------------------------------------- 

O Sr. Francisco Fernandes Diegues através do requerimento n.º 1293/19 

veio dar cumprimento ao solicitado na informação n.º 1032/SCOU/2019, 

com nova apresentação de elementos e sobre o qual recaiu a informação 

n.º 1293/SCOU/2019. ------------------------------------------------ 

Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no 

n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à 

Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria 

Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C 

conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação, 

conforme auto n.º 50 de 11/07/2020, tendo recaído a informação n.º 

1202/SCOU/2019 de 18/07. -------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º1901/19, veio a processo 

apresentar projeto de alterações, com vista a cumprir o teor do auto 

de vistoria n.º 50/19 e informação técnica n.º 1202/SCOU/2019. ------ 
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O requerente através do requerimento n.º2347/19, veio a processo 

apresentar elementos, tendo recaído a informação n.º 1920/SCOU/2019 

de 06/11. ---------------------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º55/20, veio a processo 

apresentar elementos, tendo recaído a informação n.º 877/SCOU/2020 de 

02/06. ------------------------------------------------------------- 

III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 279/18 

– o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis, e na categoria 

1.3- Outros Aglomerados. -------------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 279/19 enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do 

Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o 

disposto no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE)----- 

IV – Descrição da Intervenção --------------------------------------- 

O requerente apresenta pedido de legalização das obras de recuperação 

de uma edificação existente  descrita na matriz refere artigo 534  com 

a seguinte descrição: ----------------------------------------------- 

Área total = 40,00 m2 ----------------------------------------------- 

Área coberta =40,00 m2 ---------------------------------------------- 

A certidão das finanças, como artigo matricial n.º534 refere que o ano 

de inscrição foi de 1937.A edificação é composta por 2 pisos. No 

levantamento topográfico referia que a área de terreno era de 86,00 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

A edificação encontra-se registada na conservatória de registo 

predial, registo n.º 655/20160619, com área de 40,00 m2. ------------ 

Consta do processo atestado da Junta de Freguesia no qual refere que 

o prédio urbano não sofreu qualquer alteração na sua configuração, 

pressupõe-se que não houve alteração da implantação nem na área de 

construção. --------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O Sr. Francisco Fernandes Diegues através do requerimento n.º 1026/19 

apresenta certidão de teor matricial com as áreas retificadas, na qual 

consta que a área total da edificação/implantação é de 86,00 m2, de 

dois pisos, sendo a área bruta de construção de 172,00 m2 ----------- 

De acordo com os projetos apresentados e que constam do processo, é 

referido: ---------------------------------------------------------- 

►Que a legalização da construção existente possui uma área de 

implantação de 86,00 m2; -------------------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização das obras de reconstrução; -- 

►A intervenção a legalizar não necessita de obras; ------------------ 

►A edificação destina-se a uma habitação unifamiliar. --------------- 

V – Análise Processual ---------------------------------------------- 

O pedido formulado encontra-se abrangido pelo disposto no artigo102-A 

do RJUE, bem como se enquadra no preceituado no n.º1 do artigo 73-C 

do RMUE. ------------------------------------------------------------ 

Trata-se, pois, de uma edificação existente, sem execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de 

utilização. -------------------------------------------------------- 

Consta do processo a vistoria- AUTO N.º 50/19- o qual refere que não 

necessita de obras. ------------------------------------------------ 

De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação 

urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua 

legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade 
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com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer 

inconveniente na sua emissão. --------------------------------------- 

VI – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de deferimento das obras realizadas sem controlo prévio e o deferimento 

da emissão da autorização de utilização de legalização da operação 

urbanística correspondente. ----------------------------------------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo; ---------------------------------------------------- 

Caso seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado 

requerer no prazo máximo de 1 ano a emissão do respetivo alvará 

conforme o disposto no n.º1 do artigo 76 do RJUE. ------------------- 

A Camara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento 

do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto 

no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem 

pagas as taxas no valor de 569,19 €. --------------------------------  

VII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infra-estruturas 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. -------------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

n.º 3 do artigo 2 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. Acresce que a taxa pela realização, manutenção 

e reforço de infra-estruturas urbanísticas é devida, sempre que, pela 

sua natureza, impliquem um acréscimo de encargos públicos de 

realização, manutenção e reforço das respectivas infra-estruturas, 

conforme o disposto no n.º 1 do art.23 do Regulamento nº 314/2010 

(RLCTOU) ----------------------------------------------------------- 

Ora, dado tratar-se de um legalização de edificação, julga-se salvo 

melhor opinião, que apesar de não haver título de licença de 

construção, dado que a edificação está executada e não necessita de 

obras, a mesma implica acréscimos de encargos para a manutenção e 

reforço das referidas infra-estruturas, pelo que foi elaborada e 

calculadas as respectivas taxas de acordo com os seguintes mapas de 

medição: ----------------------------------------------------------- 

  

Taxa de infraestruturas 

urbanísticas (T)             

QUADRO I       custos (C)     

    

s/

n 

larg

. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

 
 - Granito (calçada a cubos)   5   13,08 65,40 

€/

m 

REDE DE ÁGUA 1   

21,6

1   21,61 

€/

m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   

34,1

2   34,12 

€/

m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   

45,4

9   0,00 

€/

m 
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C - custo das obras existentes na via 

pública / m       121,13   

€/

m  
m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       10,40 ml 

        

 Moradia unifamiliar        

 

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x 0,25       

TOTAL 

= 314,94   € 

VIII – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização-- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 69 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 efectivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

     

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

          

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

III 
APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS       

Artigo 54º  Apreciação de Autorização de Utilização       

nº1 
Autorização de Utilização de edifícios ou 

suas fracções (taxa geral) 
1 58,00 € 58,00 € 

n.º7 
Acresce para outros fins não previstos 

anteriormente, por unidade de ocupação 
1 100,45 € 100,45 € 

  TOTAL-1     158,45 € 

SECÇÃO V VISTORIAS       

ART.º 76 Outras Vistorias       

n.º6  
Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas  
1 55,70 € 55,70 € 

  TOTAL-2     55,70 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,00 € 29,00 € 

n.º 1 
Para habitação, por fogo, acresce ao valor 

referido em 1 
1 11,10 € 11,10 € 

  TOTAL-3     40,10 € 

          

  TOTAL-1     158,45 € 

  TOTAL-2     55,70 € 

  TOTAL-3     40,10 € 

  VALOR GLOBAL     254,25 € 

 

Valor de taxas final  

Taxa de infraestruturas urbanísticas 314,94  € 

Taxas administrativas  254,25 € 

Valor global da liquidação de taxas  569,19 € 

 

Informa-se ainda que o proponente, que após a emissão da autorização 

de utilização de legalização da edificação, possui o prazo de 60 dias, 

para apresentar nestes serviços a certidão de registo predial com as 

áreas retificadas. -------------------------------------------------- 

Consideração Superior ---------------------------------------------- 

Chaves, 17 de agosto de 2020   -------------------------------------                                                        

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

(Conceição Martins, Engª.)------------------------------------------ 

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

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17 

DE AGOSTO DE 2020. ------------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 18 DE AGOSTO DE 2020: ------ 

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

 

 

3.4. CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO - LEGALIZAÇÃO DE ANEXO - PROCESSO 

562/03 – CANDIDO DOS ANJOS CARNEIRO PEREIRA – QUINTA DA RIBEIRA – 

SEIXAL – VILAR DE NANTES - INFORMAÇÃO N.º 1324/SCOU/20, DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª. MARIA JOÃO 

CHAVES, DATADA DE 11 DE AGOSTO DE 2020. ----------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

736/20 e nº1158/20, referente ao processo n.º 562/03 , o Sr. Cândido  

dos Anjos Carneiro Pereira  solicita  nos termos do disposto no artigo 

9º e 102º-A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação( 

doravante designado por RJUE) e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação (de seguida designado por RMUE), a  

legalização  da obra referente à edificação de  um anexo com a área 

de 27.15m2 (a um imóvel destinado a habitação ) , situada na Quinta 

da ribeira rua da Calheira  nº2, Seixal Vilar de Nantes. ------------ 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

A moradia existente possui licença de obras nº518/03 e alvará de 

autorização de utilização nº17/05. ---------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

3.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE -------------------------------------------- 

3.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização (no caso presente alteração), 

no qual deverá constar menção expressa que o edifício anexo a que 

respeita o pedido foi objeto de legalização ------------------------- 

3.3.  - Nos instrumentos de Gestão Territorial --------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. ------------------------------------------------------- 

4. ANALISE ------------------------------------------------------- 

4.1. Analise da instrução do processo ----------------------------- 
O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 
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22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE por se 

tratar de uma legalização. ----------------------------------------- 

4.2. Caracterização do pedido -------------------------------------- 
Da análise do projeto de arquitetura apresentado verifica-se que: O 

requerente pretende legalizar um imóvel anexo a habitação, estando 

esta devidamente licenciada com alvará nº518/03 e com autorização de 

utilização nº17/05.A habitação licenciada é composta por cave e dois 

pisos. O anexo a legalizar destina-se a arrumos/alpendre e possui uma 

área de 27.15m2. --------------------------------------------------- 

No computo geral os parâmetros urbanísticos encontram-se de seguida 

resumidos: --------------------------------------------------------- 

 
4.3. Analise da pretensão ------------------------------------------  
É pretensão do requerente a legalização de um anexo com 27.15m2 a uma 

casa devidamente licenciada com a área de 276.77m2 de acordo com a 

descrição acima efetuada. ------------------------------------------- 

Verifica-se que o edificado, cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento 

do PDM a saber: ---------------------------------------------------- 

Face à localização da pretensão e dado a impossibilidade de definir uma 

moda conforme o descrito na alínea a) do nº2 do artigo 19 do regulamento 

do PDM  a edificabilidade na parcela  é condicionada pelo descrito na  

alínea a1). ------------------------------------------------------------ 

Verifica-se cumprimento do ai estabelecido dado que o índice Ic<0,8 ,a 

construção é de um piso com uma cércea inferior a 7.5m ----------------- 

Verifica-se ainda que a área total de implantação  é inferior a 65% 

da área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo articulado. - 

A implantação da construção encontra-se toda em espaço urbano. ------ 

É prevista a criação de 1 lugar de estacionamento  dentro do perímetro 

do terreno cumprindo o previsto no ponto 1 e nas alíneas a) e b) do 

ponto  3 do artigo 12º do Regulamento do PDM. ----------------------- 

O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2 

do art. 20º do RJUE. ----------------------------------------------- 

4.4. Analise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------ 
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O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem 

como objetivo apurar o estado geral --------------------------------- 

de conservação da edificação, bem como a sua inserção urbana, de acordo 

com a avaliação material que, sobre a matéria, possa ser, 

objetivamente, realizada, no âmbito de tal diligência, validando todos 

os elementos probatórios que acompanham o procedimento de legalização.  

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº12/2020 a comissão 

considerou que não há necessidade de obras de correção/adaptação na 

edificação objeto de vistoria. -------------------------------------- 

5. CONCLUSÃO ------------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

• A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída --- 

• O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislações urbanísticas 

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

• Por vistoria realizada a 23 de julho constata-se não haver 

objeções à legalização da operação urbanística em causa. ------ 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo a todo o supra citado no ponto 4 da presente informação e 

conclusão descrita no ponto 5 , sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente a ampliação de 

imóvel pré-existente. ---------------------------------------------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo; ---------------------------------------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização(digo 

averbamento ), instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do 

mesmo preceito regulamentar. Refira-se ainda que a emissão do titulo-

autorização de utilização com menção expressa que a edificação do 

anexo foi sujeita ao procedimento de legalização ficará ainda 

condicionada ao pagamento das correspondentes taxas municipais. ----

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves foi calculado, o 

seu valor em  262,72€ de acordo com mapa de medição em anexo: -------

Anexo: Calculo do valor das taxas municipais ------------------------ 

Cálculo das taxas administrativas-(TA) 

 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 

Analogia a Emissão de alvará de licença (taxa geral) 1 
 

66.90€ 

n.º 11 Anexos, garagens ou lugares de aparcamento, telheiros, hangares, 

barracões, alpendres e outras construções congéneres, inseridos, 

ou não, em processos referentes a edifícios identificados nos 

números anteriores, acresce ao valor referido em 1., por m2 

27.15 
1,00 

€ 
28.51 € 



                                                                F. 59 

                                                                  _____________________ 

 

 TOTAL    
95.41€, 

     

- Cálculo das taxas infraestruturas-(TI) 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO III      

  s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem     

- Semipenetração betuminosa 1 0.26 0.26  

REDE DE ÁGUA 1 0.26 0.26  

REDE DE ESGOTOS 1 0.37 0.37   

C - custo das obras existentes na via pública   0.89    

A - área bruta da obra a realizar   27.15 m2 

Anexos, garagens e obras similares em terrenos onde já se encontre 

construído edifício      
    

 T = C x A  T = 24.16  € 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU 

 
  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 

72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 29,00 € 29,00 € 

n.º 6 Anexos e garagens ou lugares de aparcamento, sendo 

construções autónomas contíguas, ou inseridas, ou não, 

em processos referentes a edifícios identificados supra, 

acrescem, por unidade de ocupação, aos valores fixados 

nos números anteriores 

1 2,75 € 2,75 € 

  TOTAL      31,75 € 

     

 

- Cálculo das taxas de vistorias TV 

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 

75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 
Taxa geral para a realização de vistoria 1 55.70 € 55.70€ 

n.º 2 
Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação  1   

2j) 
Anexos e garagens ou lugares de aparcamento 0 55.70 € 55.70 € 

  TOTAL      111.40 € 

 

Valor total das taxas 

 

taxas administrativista -TA 95.41€  

taxas de infraestruturas-TI 24.16€   

taxas de autorização de utilização TAU         31,75 €  

taxas de vistorias TV 111.40 €  

Valor total  262.72 €  
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A consideração superior --------------------------------------------- 

Chaves,11 de agosto de 2020 ----------------------------------------- 

A técnica ----------------------------------------------------------- 

Maria João Chaves -------------------------------------------------- 

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

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE   

DE 13 AGOSTO DE 2020. ----------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 14 DE AGOSTO DE 2020: ------ 

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

 

 

3.5. RECONSTRUÇÃO/ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO DE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS - PROJETO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO 689/19 – DOMINGOS 

EDUARDO LOURENÇO MELO – RUA DIREITA E LARGO DO ARRABALDE – SANTA MARIA 

MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 255/DSCH/20, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 19 DE AGOSTO DE 2020.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. Na reunião da Câmara Municipal realizada em 17 de fevereiro de 

2020 foi deliberado concordar com a proposta, formulada na informação 

n.º 46/DSCH/2020, de aprovar o projeto de arquitetura apresentado por 

intermédio do requerimento n.º 2799/19, que visava a 

reconstrução/alteração de dois imóveis situados entre a Rua Direita, 

o Largo do Arrabalde e a Rua de Santo António, na freguesia de Santa 

Maria Maior, em Chaves. Foi então concedido um prazo de seis meses 

para serem apresentados os projetos das especialidades. ------------- 

1.2. O requerente apresentou, por intermédio do requerimento n.º 

1404/20, os projetos de especialidades solicitados, com vista ao 

licenciamento da obra pretendida. ----------------------------------- 

1.3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.3.1. O pedido foi instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD contendo ficheiros em formato “.DWF” e “.PDF” das peças 

desenhadas e em formato “.PDF” das peças escritas e restante 

documentação; ------------------------------------------------------ 

• Termo de responsabilidade – Compatibilidade entre papel e formato 

digital, subscrito pelo coordenador dos projetos, acompanhado por 

certidão da Ordem dos Arquitetos; ----------------------------------- 

• Projeto de estabilidade (fundações e estruturas); -------------- 

• Projeto da rede de distribuição de gás; ------------------------ 

• Projeto de segurança contra incêndio em edifícios (SCIE); ------ 

• Projeto de acústica; ------------------------------------------- 

• Projeto de estudo térmico, incluindo o pré-certificado energético 

das frações autónomas; ---------------------------------------------- 

• Projeto da rede de drenagem de águas pluviais; ----------------- 
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• Projeto da rede de drenagem de águas residuais domésticas; ----- 

• Projeto de rede de abastecimento de água; ---------------------- 

• Fichas eletrotécnicas de instalações elétricas; ---------------- 

• Projeto de infraestruturas de telecomunicações em edifícios 

(ITED). ------------------------------------------------------------ 

1.3.2. Todos os projetos são compostos por peças escritas e desenhadas 

(quando aplicável) e estão acompanhados por termos de responsabilidade 

e comprovativos de inscrição em associações públicas profissionais.  

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO -------------------------------------------- 

Nos termos do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE), 

publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, o pedido formulado por intermédio do requerimento n.º 

1404/20 enquadra-se no n.º 4 do artigo 20.º ------------------------ 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ---------- 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ---------------------------------- 

2.3. PARECERES INTERNOS -------------------------------------------- 

2.3.1. O setor de arqueologia da UVCH emitiu a informação n.º 

229/UVCH/2020, que que estabelece as condições para o desenvolvimento 

da intervenção arqueológica já iniciada. ---------------------------- 

2.3.2. A Divisão de Ambiente, por intermédio da sua informação datada 

de 18 de agosto de 2020, informou que, relativamente às infraestruturas 

hidráulicas, nada há a referir às soluções propostas, devendo os 

contadores de água ficar em local de fácil acesso aos serviços de 

águas do município. ------------------------------------------------- 

2.3.3. Deverá ser dado a conhecer ao requerente o conteúdo das 

informações acima mencionadas. -------------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Os projetos de especialidade solicitados foram todos entregues, 

estão corretamente instruídos, designadamente com os termos de 

responsabilidade referidos no artigo 10.º do RJUE. Nestas 

circunstâncias, e nos termos do n.º 8 do artigo 20.º do RJUE, entende-

se que nada há a opor à aprovação do licenciamento da obra em questão, 

condicionado ao cumprimento das questões relativas à componente 

arqueológica expressas no parecer da DRCN e na informação n.º 

229/UVCH/2020. -----------------------------------------------------

3.2. TAXAS ---------------------------------------------------------- 

Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

que importam no montante de 870,05€ (oitocentos e setenta euros e 

cinco cêntimos), conforme o a seguir descriminado: ------------------ 

  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) 
    

66,95 

€ 

n.º 6 Edifícios mistos, por fogo ou unidade de ocupação       

a)  Fogos       

i) 

 Até 100 m2 
8 72,50 € 

580,00 

€ 

b)  Unidade de ocupação       

i) 

 Até 100 m2 de área bruta de construção 
2 111,55 € 

223,10 

€ 
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  TOTAL      

870,05 

€ 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a aprovação 

do pedido de licenciamento apresentado por intermédio dos 

requerimentos n.º 2799/19 e 1404/20, com a condicionante referida no 

ponto 3.1. da presente informação. ---------------------------------- 

4.2. Caso esta proposta seja superiormente aceite, a requerente 

disporá, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, do 

prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de obras 

respetivo, devendo apresentar, para o efeito, os elementos aplicáveis 

previstos no n.º 3 da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março: ------- 

a) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; - 
b) 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; ------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; ------------------------------------------- 

d) Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

e) Livro de obra, com menção do termo de abertura; --------------- 

f) Plano de segurança e saúde. ----------------------------------- 

4.3. Caso haja necessidade de ocupação da via pública para a execução 

das obras previstas, deverá ser previamente requerido o seu 

licenciamento, instruído de acordo com o artigo 47.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (Regulamento n.º 789/2010, de 

19 de outubro), e dando cumprimento às condicionantes expressas no 

Capítulo V desse regulamento. -------------------------------------- 

4.4. Deverá ser recordado ao empreiteiro, enquanto responsável pela 

produção de resíduos de construção e demolição (RCD), as obrigações a 

que está sujeito por força do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, 

designadamente do seu artigo 11.º; para efeitos de controlo e 

fiscalização do cumprimento das normas aí contidas, e conforme 

previsto na alínea f) do referido artigo 11.º, deverá ser mantido, 

conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de acordo 

com o modelo constante do anexo II, do citado decreto-lei. ---------- 

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

Chaves, 19 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

O técnico superior -------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) 

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

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20 

AGOSTO DE 2020. ----------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 21 DE AGOSTO DE 2020: ------ 

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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3.6. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES – CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO – CARLOS JORGE 

PAULA RODRIGUES - P.º 254/18 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 161/SAA/2020.-- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

informar: ---------------------------------------------------------- 

Decorrido o prazo concedido através do despacho final praticado no dia 

20/04/2018, o interessado não veio, até à presente data, pedir a 

emissão de competente alvará e passado mais de um ano, não veio, pagar 

as taxas administrativas, no valor de 114,60 €, referentes às obras 

de construção de um anexo. ------------------------------------------ 

O interessado foi notificado do despacho final de deferimento do 

pedido, em 24/04/2018.-----------------------------------------------  

2- ENQUADRAMENTO ---------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de 

licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo alvará, 

conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). --------------------- 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma disposição 

legal. ------------------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto, encontram-se assim reunidas, na presente data, as 

condições impostas por lei para ser declarada a caducidade do processo.  

Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 2, do 

artigo 71º, do RJUE, no sentido de se declarar a sua caducidade.-----  

Assim, em conformidade e para efeitos do disposto nos termos do n.º 

5, do referido artigo 71º do RJUE e no disposto nos artigos 121.º e 

seguintes do CPA, deve ser notificado o requerente, por escrito e num 

prazo não superior a 10 dias, para que este possa dizer o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão. ----------------------- 

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

Chaves, 6 de agosto de 2020.-----------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 11/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação.------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 11/08/2020.------------------------------------------------------ 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica.-------------------------------- 
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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. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGO CAPELA – TALHÃO 

44, N.º 6 – CEMITÉRIO NOVO – UNIÃO DE FREG. DE SANTA CRUZ TRINDADE E 

SANJURGE - AGOSTINHO RODRIGUES LOPES- P.º 286/19 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 143/SAA/2020. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

informar:-----------------------------------------------------------

Decorrido o prazo concedido através do despacho final praticado no dia 

10/04/2019, o interessado não veio, até à presente data, pedira emissão 

de competente alvará e passado mais de um ano, não veio, pagar as 

taxas administrativas, no valor de 147,51 €, referentes às obras de 

construção de jazigo capela.----------------------------------------- 

O interessado foi notificado do despacho final de deferimento do 

pedido, em 11/04/2019.-----------------------------------------------

2-ENQUADRAMENTO-----------------------------------------------------

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, doD.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se no prazo de um ano a contarda notificação do ato de 

licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo alvará, 

conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação(RJUE).----------------------- 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma disposição 

legal.--------------------------------------------------------------

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

Face ao exposto, encontram-se assim reunidas, na presente data, as 

condições impostas por lei para ser declarada a caducidade do 

processo.-----------------------------------------------------------

Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 2, do 

artigo 71º, do RJUE, no sentido de se declarar a sua caducidade.-----

-Assim, em conformidade e para efeitos do disposto nos termos do n.º 

5, do referido artigo 71º do RJUE e no disposto nos artigos 121.º e 

seguintes do CPA, deve ser notificado o requerente, porescrito e num 

prazo não superior a 10 dias, para que este possa dizer o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão.------------------------ 

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

Chaves, 7 de agosto de 2020------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 11/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação.------------------------------------------------------ 
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DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 11/08/2020.------------------------------------------------------ 

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

 

 

3.8. CADUCIDADE DE ALVARÁS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 

3, DO ARTIGO 71º, DO D.L. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES 

- INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 83/SAA/2020.-------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Vários processos que deram entrada nestes serviços, e que foram 

analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo sempre 

em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas como não tiveram 

a sequência normal, foram presentes, no dia 04/02/2019, em reunião do 

Executivo Municipal, com vista a ser declarada a caducidade dos 

processos, à luz do disposto no n.º 3, do artigo 71.º, do D.L. n.º 

555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, considerando que as 

obras não foram concluídas no prazo fixado na licença ou suas 

prorrogações, contado a partir da data da emissão do título ou do 

pagamento das taxas.------------------------------------------------- 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Considerando que a caducidade deve ser declarada pela Câmara 

Municipal, sujeita a audiência dos interessados, à luz do disposto no 

n.º 5, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais 

alterações.--------------------------------------------------------- 

A deliberação que recaiu sobre os vários pedidos mencionados no ponto 

três desta informação, foi dada a conhecer, através de competente 

notificação, aos interessados para, querendo e num prazo de 10 dias 

úteis e por escrito virem a processo, em sede de audiência dos 

interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 

dizer o que se lhes oferecer sobre o presente sentido de decisão.--- 

Decorrido esse prazo, nada foi acrescentado, aos processos, por parte 

dos interessados, que viesse a alterar o sentido das decisões tomada 

pelo Órgão Executivo.------------------------------------------------ 

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

Assim, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos abaixo indicados, com vista a se tornar agora 

definitivo o sentido dessas decisões, consubstanciadas na declaração 

da caducidade dos pedidos apresentados junto deste Município, por as 

obras não terem sido concluídas no prazo fixado na licença ou suas 

prorrogações, contado a partir da data da emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos do n.º 3, do artigo 71.º, do D.L. n.º 

555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações:------------------- 

• Alvará de obras de construção nº 007/17, emitido a favor de 

Anunciação Maria Martins Meireles, em 31/01/2017; ------------------- 

• Alvará de obras de construção nº 126/03, emitido a favor de 

Dionísio José Rodrigues, em 04/04/2003;------------------------------ 

• Alvará de obras de construção nº 125/15, emitido a favor de 

António Alberto Oliveira Morais, em 31/08/2015; -------------------- 

• Alvará de obras de construção nº 53/14, emitido a favor de Rui 

Manuel Teixeira Alves, em 28/03/2014;-------------------------------- 
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• Alvará de obras de construção nº aditamento nº 87/16, emitido a 

favor de Isabel Conceição Aires Carvalho Rodrigues, em 29/11/2016;--- 

• Alvará de obras de construção nº 46/16, emitido a favor de Edgar 

Teixeira Rodrigues, em 15/06/2016; ------------------------------- 

• Alvará de obras de construção nº 49/15, emitido a favor de Maria 

de Lurdes Pires Capela, em25/03/2015; ------------------------------- 

• Alvará de obras de construção nº 76/15, emitido a favor de Alcina 

de Jesus Guedes do Rego, em 08/05/2015.------------------------------ 

Se a decisão da entidade administrativa se tornar, entretanto 

definitiva – ato declaratório de caducidade – deverá proceder-se à 

apreensão e ou cassação dos respetivos Alvarás de obras de construção, 

identificados neste ponto três ”Proposta de decisão”, sendo tal medida 

devidamente operacionalizada pelo Setor de Fiscalização Municipal, 

afeto à Divisão de Administração e Fiscalização nos termos do disposto 

no art.º 79º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações.--------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de agosto de 2020.---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DE 12/08/2020: ------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a mesma e proponho 

superiormente que os processos sejam presente à reunião do Executivo 

Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto na informação 

técnica infra. ------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 25/08/2020. -----------------------------------------------

Visto. Concordo. Remeta-se 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.9. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE – PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – FONTE DO 

LEITE – LOTEAMENTO 9/89 – LOTE 1 – UNIÃO DE FREG. DE SANTA CRUZ 

TRINDADE E SANJURGE – ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES VALENCE - P.º 388/18 - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 144/SAA/2020. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

informar: ---------------------------------------------------------- 

Decorrido o prazo concedido através do despacho final praticado no dia 

18/12/2018, o interessado não veio, até à presente data, pedira emissão 

de competente alvará e passado mais de um ano, não veio, pagar as 

taxas administrativas, referentes às obras de construção de uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

O interessado foi notificado do despacho final de deferimento do 

pedido, em 19/12/2018.-----------------------------------------------

2-ENQUADRAMENTO-----------------------------------------------------

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de 

licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo alvará, 
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conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação(RJUE).----------------------- 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma disposição 

legal.--------------------------------------------------------------

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

Face ao exposto, encontram-se assim reunidas, na presente data, as 

condições impostas por lei para ser declarada a caducidade do 

processo.-----------------------------------------------------------

Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 2, do 

artigo 71º, do RJUE, no sentido de se declarar a sua caducidade.----

Assim, em conformidade e para efeitos do disposto nos termos do n.º 

5, do referido artigo 71º do RJUE e no disposto nos artigos 121.º e 

seguintes do CPA, deve ser notificado o requerente, por escrito e num 

prazo não superior a 10 dias, para que este possa dizer o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão.------------------------

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

Chaves, 11 de agosto de 2020----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 12/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra.------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 13/08/2020.------------------------------------------------------ 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.10. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NUMA HABITAÇÃO 

LICENCIADA COM O N.º 374/79 – AV. LUIS CHAVES, 22 – SANTA MARIA MAIOR 

- JOSÉ LUIS ALVES DIAS - P.º 13/20 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

1360/SCOU/2020, DA ENG. BRANCA FERREIRA. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através dos requerimentos n.º 1234/20, referente ao processo n.º 

13/20, o Sr.º José Luís Alves Dias, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração2, 

de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença inicial n.º 374/79, 

                                                           
2 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 



                                                                F. 68 

                                                                  _____________________ 

 
sito, na Av.ª Luís Chaves, N.º22, freguesia de Santa Maria Maior no 

concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 527,40 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 977 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 2097/20090512, da freguesia de Santa Maria Maior.-- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença de construção n.º 374/79, para “reconstrução de um prédio 

de habitação, de r/chão, 1.º e 2.º andar, com a área de 240,22 m2”.-- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

-  Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;---------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- 

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do autor do levantamento topográfico;------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

- Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade;------ 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico;------------------------------------------------------------ 
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- Termo de responsabilidade pela execução de instalações elétricas de 

serviço particular;------------------------------------------------- 

- Fatura da água.---------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração de uma habitação unifamiliar.-- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, à legalização das obras de 

alteração de um edifício de habitação unifamiliar, com a área bruta 

de construção de 233,90 m2. Existe uma diminuição de área de 6,32 m2, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença de 

construção n.º 374/79.----------------------------------------------- 

5.2- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 

de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 

abrigo da Licença para obras n.º 374/79, uma vez que as obras incidem, 

em alterações interiores e alteração de fachada, mantendo-se a altura 

da edificação e alinhamentos licenciados.---------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-08-06, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”17/2020”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.------------------------------------------ 

5.4 - Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de 

alteração.---------------------------------------------------------- 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.-------------------  

5.6- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente.-------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
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pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

85,67 euros.-------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 85,67 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I.--------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de licença de 

construção n.º 374/79, uma vez que as obras incidem, em alterações 

interiores e alteração de fachada, mantendo o imóvel a altura da 

edificação, área de implantação, diminuição da área de construção e 

alinhamentos inicialmente licenciados. ------------------------------ 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

ANEXO I.------------------------------------------------------------ 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 
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- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

 

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 14 Alteração de fachada 5,40 5,55 € 29,97 € 

Art.º 76, 

n.º 6 Vistoria 
 55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      85,67 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………….∑ 85,67 € ------------------ 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

Chaves, 17 de Agosto de 2020 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 17/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

21/08/2020.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.11. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO NUMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LOTE 4, DO LOTEAMENTO DA LAMALONGA - VIDAGO – TERESA 

SOFIA CARDOSO BORGES CONCEIÇÃO - P.º 546/20 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

1355/SCOU/2020, DA ENG. BRANCA FERREIRA. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 1523/20, referente ao processo n.º 

546/20, o Sr.º Manuel Barbosa – Cabeça de casal da herança de, 

representado neste ato, pela Sr.ª Teresa Sofia Cardoso Borges da 

Conceição, na qualidade de procuradora dos herdeiros, apresenta um 

pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração3, 

de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença inicial n.º 550/98, 

sito, no lote 4, do loteamento titulado pelo alvará 6/99, da Lamalonga 

- Vidago, União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras.---------------------------------------------------- 

 1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 389,00 m2, está inscrito 

                                                           
3 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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na matriz com o n.º 899 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 610/19970908, da freguesia de Vidago.---------------------- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total de 389,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1559 NIP, 

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

Paranheiras.--------------------------------------------------------

2 – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

2.1- Loteamento titulado pelo alvará n.º 6/99, em nome de José Teixeira 

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

2.2- Alvará de licença de construção n.º 550/98, para “construção de 

uma habitação unifamiliar de cave e r/chão e andar com a área de 215,60 

m2”.----------------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos; -------------------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala1:2.000;----------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000;--------------------------- 

- Planta de consulta à escala1:2.000;-------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;---------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------ 

- Desenho de alterações;-------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade acompanhado de 

relatório técnico;-------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto das redes de abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e pluviais e relatório técnico;---- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Fatura da água;---------------------------------------------------- 

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; -------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de Segurança Contra 

Incêndios e Ficha de Segurança Contra Incêndios;--------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto térmico e relatório técnico;-- 
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- Termo de responsabilidade do projeto acústico e relatório técnico; 

- Certificado energético;-------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração de uma habitação unifamiliar.--- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 60 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável, categoria 1.2 – Vila de Vidago.---------------- 

4.3- No alvará de loteamento----------------------------------------- 

4.3.1- O lote de terreno é parte integrante do alvará de loteamento 

6/1999, emitido em nome do Sr.º José Teixeira Chaves, constam as 

seguintes indicações, relativas ao lote:----------------------------- 

- Área do lote = 389,00 m2;------------------------------------------ 

- Área de implantação = 90,00 m2;------------------------------------ 

- Área de construção = 270,00 m2;------------------------------------ 

- Número de pisos = cave, r/c + 1;----------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar; ---------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, a obras de alteração de um 

edifício de habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 

225,60 m2. Existe um aumento de área de 10,00 m2, relativamente á 

construção licenciada ao abrigo da licença de construção n.º 550/98. 

5.2- Pese embora, se verifique uma diferença de áreas, de 10,00 m2, 

entre o projeto agora apresentado e a construção licenciada ao abrigo 

da licença de construção n.º 550/98, esta deveu-se ao facto, de não 

ter sido contabilizada a área das varandas cobertas, como área bruta 

de construção, pelo que, em termos de projeto de arquitetura, não se 

considera uma inovação.---------------------------------------------- 

5.3- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 

de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 

abrigo da Licença para obras n.º 716/78, uma vez que as obras incidem, 

em alterações interiores e alteração de fachada, mantendo a altura da 

edificação, área de implantação, de construção e alinhamentos 

licenciados.-------------------------------------------------------- 

5.4 - A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 225,60 

m2, que se pretende legalizar as obras de alteração, não consubstancia, 

a dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

de legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da 

vistoria prévia prevista para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas.--------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados;---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO----------------------- 
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7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística.-------------------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

128,74 euros.------------------------------------------------------- 

7.-3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 128,74 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I.---------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de licença de 

construção n.º 550/98, uma vez que as obras incidem, em alterações 

interiores e alteração de fachada, mantendo o imóvel a altura da 

edificação, área de implantação, de construção e alinhamentos 

inicialmente licenciados. ------------------------------------------- 

8.3- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, para o caso concreto em apreciação, enquadra-

se o pedido de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, fica deste modo, o 

procedimento, dispensado da vistoria prévia prevista, no n.º 6, do 

artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e 

de Edificação (RMUE).------------------------------------------------ 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

alteração, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º- C, do RMUE.---

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 
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de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

   ANEXO I---------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

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.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce 

por m2 adicional 
10,00 3,30 € 33,00 € 

n.º 14 
Alteração de fachada 17,25 5,55 € 95,74 € 

  TOTAL      128,74 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………….∑ 128,74 € ----------------- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

Chaves, 14 de Agosto de 2020---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 14/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

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

15/08/2020.--------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.12. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NUMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

– RUA MARIA MANTELA N.º 6 – BAIRRO DOS AREGOS - SANTA MARIA MAIOR – 

MARIA MATILDE BATISTA, CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA DE - P.º 547/20 - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1368/SCOU/2020, DA ENG. BRANCA FERREIRA. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 1524/20, referente ao processo n.º 

547/20, a Sr.ª Maria Matilde Batista - Cabeça de Casal da Herança de, 

representada neste ato, pela cabeça de casal, Sr.ª Maria Glória Batista 

Ferreira Pires, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação4, de uma habitação unifamiliar, com alvará de 

licença inicial n.º 775/78, sito, na rua Maria Mantela, N.º 6 – bairro 

dos Aregos, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.---- 

                                                           
4 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total 528,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 2917, da 

freguesia de Santa Maria Maior.-------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2- Alvará de Licença n.º 775/78, para construção “de uma moradia, de 

r/chão e andar, com a área de 241,42 m2.”---------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ---------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Carta Militar;----------------------------------------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater professional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Levantamento topográfico;------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

- Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade;------ 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico;------------------------------------------------------------ 

      - Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra 

incêndio e Ficha de Segurança Contra Incêndio;----------------------- 

      - Fatura da água;---------------------------------------------------- 

      - Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

      - Certificado Energético;-------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
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4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar.--- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de um edifício 

de habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 284,25 m2. Existe um aumento de área de 42,83 m2, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença de obras 

n.º 775/78.--------------------------------------------------------- 

5.2- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 

de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 

abrigo da Licença para obras n.º 775/78, designadamente, pelo aumento 

de área dos dois pisos, sendo este aumento, com maior expressão ao 

nível do piso 0, com a criação de uma “cozinha regional”, mantendo-se 

no entanto, a altura da edificação e alinhamentos licenciados.------- 

5.3 - A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 284,25 

m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação, não consubstancia, 

a dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

de legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da 

vistoria prévia prevista para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas.--------------------------------------------- 

5.4- Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional.------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 33,84 euros.--------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

141,34 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 175,18 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 
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8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação de um edifício destinado a “habitação 

unifamiliar”, pese embora, não altere, a altura da edificação e 

alinhamentos, licenciados, ao abrigo da licença de obras n.º 775/78, 

na presente data, compagina-se com os afastamentos existentes e a 

manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos à via pública 

com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se 

concluir que o projeto em causa, respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 

série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE).--------------------- 

8.5 -Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, de 

acordo com o levantamento topográfico apresentado, designadamente, no 

que se refere á área e uma vez que, tal condicionante é recomendável, 

para a legalização das obras de ampliação, a requerente ficará 

vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação, do subsequente pedido de emissão de autorização de 

utilização.--------------------------------------------------------- 

8.6- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, estando 

desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo a 

emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.----------------------------------

9- PROPOSTA DE DECISÃO-----------------------------------------------

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrative;------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;---------------------------------

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 
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de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2):--------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 42,83 m2;----------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------ 

 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE 

ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,79     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   42,83 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 33,84   € 

 

QUADRO II----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

 

  Descrição  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.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce 

por 

 m2 adicional 
42,83 m2 3,30 € 141,34€ 

  TOTAL      141,34 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 33,84 € + 141,34 € = 175,18 €-------- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

Chaves, 17 de Agosto de 2020---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 18/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

20/08/2020.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.13. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES – 

LUGAR DO CARVALHO, EN2 – S. PEDRO DE AGOSTÉM – MEO, SERVIÇOS DE 

COUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. - P.º 462/20 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

1322/SCOU/2020, DA ENG. CONCEIÇÃO MARTINS. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia S.A., apresenta sob 

requerimento n.º1545/20, referente ao processo n.º 462/20, vem 

apresentar elementos solicitados através da informação 

n.º1093/SCOU/2020.--------------------------------------------------

II-Antecedentes-----------------------------------------------------

A MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia S.A., apresenta sob 

requerimento n.º1295/20, referente ao processo n.º 462/20, pedido de 

Autorização Municipal, para construção/instalação das infraestruturas 

de suporte da estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, a 

instalar ao num prédio rustico (art.º 1125) pertencente ao Sr. Manuel 

Gonçalves Guedes, no Lugar do Carvalho, EN2-Bobeda, Freguesia de São 

Pedro de Agostém, concelho de Chaves, tendo sido solicitado a 

apresentação de elementos.-------------------------------------------

III-Localização----------------------------------------------------- 

A pretensão localiza-se no Lugar do Carvalho, EN2-Bobeda, Freguesia 

de São Pedro de Agostém, concelho de Chaves.------------------------- 

IV-Enquadramento Urbanístico----------------------------------------

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável---------------------

De acordo com a localização constante do processo –Proc.º n.º 462/20 

–e informação do setor de insere-se de acordo com o Plano Diretor 

Municipal (PDM) em vigor, na Classe 4-Espaços agrícolas e Florestais, 

categoria 4.3-Espaços Agroflorestais e na Subcategoria 4.3.A-Espaços 

Agroflorestais Comuns.----------------------------------------------

4.2-Normas Legaisem Vigor –Regime Aplicável à Instalação de 

Infraestruturas de Suporte de Estações de Radiocomunicações----------

No Regime de instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte 

das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios tem 

enquadramento legal no disposto no art.º 4 1do Decreto-Lei 11/2003 de 

18 de Janeiro, e ulteriores alterações, estando deste modo sujeito a 

autorização municipal.----------------------------------------------

V –Instrução do pedido-----------------------------------------------

O processo está instruído de acordo com o disposto nas alíneas a) a 

e) do n.º1 do art.º 52do 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 1:200 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; ----------------------- 
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-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 rústico/ Declação;------------

-Planta de implantação do equipamento;-------------------------------

-Certidão de teor matricial.----------------------------------------

No entanto, o processo em causa não se encontrava devidamente instruído 

pelo que foi solicitado a apresentação dos elementos, tendo sido 

apresentados através do requerimento n.º 1545/20.--------------------

-Seguros de responsabilidade civil-----------------------------------

-Calendarização da obra----------------------------------------------

-Alvará de empreiteiro-----------------------------------------------

-Livro de Obra-------------------------------------------------------

-Estimativa orçamental----------------------------------------------

-Termo de responsabilidade pela direção técnica e coordenação dos 

trabalhos-----------------------------------------------------------

-Levantamento topográfico e da planta de implantação em formato DWGVI. 

VI–Consultas Internas----------------------------------------------- 

Foi solicitado nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do artigo 

73do 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 Mobilidadeemite parecer a 31de Julho, no qual 

refere que nada a opor à sua instalação desde que a central de contagem 

prevista diste no mínimo 4,5 m ao eixo do caminho que lhe dá acesso 

de forma a respeitar a distância estipulada no artigo 50.º da Lei 

2110;---------------------------------------------------------------

- O setor de Planeamento Urbanístico emite parecer n.º 18/SPU/2020, 

de 31 de julho, no qual nada a opor à sua instalação; ---------------

VII –Análise Processual --------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1295/20, no qual a 

empresa MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia 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 rustico 

inscrito na matriz sob o n.º 1677 no Lugardo Carvalho, EN2-Bobeda, 

Freguesia de São Pedro de Agostém, concelho de Chaves.---------------

A MEO-Serviços de Comunicação e Multimédia S.A., apresenta sob 

requerimento n.º1545/20, referente ao processo n.º 462/20, elementos 

solicitados através da informação n.º1093/SCOU/2020.-----------------

De acordo com as plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, 

insere-se a parcela de terreno na Classe 4-Espaços agrícolas e 

Florestais, categoria 4.3-Espaços Agroflorestais e na Subcategoria 

4.3.A-Espaços Agroflorestais Comuns, nãoexistindo nada a obstar à 

instalação da infraestrutura, com a finalidade e utilidade pública 

inerente à instalação da mesma, cuja área de influência (cobertura 

territorial de telecomunicações móveis) poderá beneficiar a população 

que reside e se deslocanaquela zona do território municipal.---------

A estação pretende ocupar uma área de 49,00 m2. O conjunto de coluna 

metálica e antenas terá uma altura total de 30,00 m, e acresce a esta 

infraestrutura, um a para-raios acoplado á torre, através de mastro 

com 2,00 m e luminária de sinalização. O terreno será vedado em varão 

metálico e rede.-------------------------------------------------- 

Considerando que o projeto apresentado prevê a central de contagem com 

uma distância de 4,00m ao eixo do caminho confrontante. Esta distância, 
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deverá ser no mínimo 4,5 m ao eixo do caminho que lhe dá acesso de 

forma a respeitar a distância estipulada no artigo 50.º da Lei 2110.- 

VIII –Proposta de Decisão-------------------------------------------

Pelo exposto, não foram encontradas causas de indeferimento, previstas 

no art.74do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, peloque se propõe 

aprovação do pedido de autorização Municipal, para instalação das 

infraestruturas de suporte da estação de radiocomunicação e referentes 

ao processo n.º 462/20 com a condicionante de deixar no mínimo 4,5 m 

entre a central de contagem prevista e o eixo do caminho que lhe dá 

acesso. ------------------------------------------------------------ 

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 

2.564,70€.----------------------------------------------------------

IX–Taxas Administrativas --------------------------------------------

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 55,70 € 55,70 € 

2- Autorização de Instalação de 

infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações, por 

unidade até 5m de altura 

1 1.115,25 € 1 115,25 € 

3- Por cada metro linear superior a 5 

metros de altura, acresce ao valor 

anterior 

5 278,75 € 1393,75 € 

 TOTAL 2.564,70 € 

 
___________________________ 

1Instalação 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.-------------------------------------------------- 

2Artigo 5.o Procedimento de autorização1 —O pedido de autorização de 

instalação de infra--estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicaçõese respectivos acessórios consta de requerimento, 

dirigido ao presidente da câmara municipal, que deve ser instruído com 

os seguintes elementos:a) Identificação do titular;b) Identificação 

do título emitido pelo ICP —ANACOM, quando existente, nos termos do 

Decreto-Lei n.o 151-A/2000, de 20 de Julho;c) Memória descritiva da 
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instalação (com indicaçãodos critérios adoptados 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 de 1:200 ou de 1:500 e plantas e alçados à escala 

de 1:100);d)Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela 

instalação, quer a nível civil, quer a nível das instalações 

eléctricas;e) 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;--------------------------------------------- 

3Artigo 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.-------------------------------------------- 

4Artigo 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.-------------------------------------------- 

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

Chaves,11 de Agosto de 2020.----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 13/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente seja proferida decisão conducente à 

autorização municipal para a instalação das infraestruturas de suporte 

da estação de radiocomunicação, nas condições expressas no item VIII 

e IX deste documento.------------------------------------------------ 

À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz.-------------- 

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

14/08/2020.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.14. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES À ARQUITETURA – 

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO – LUGAR DE BROSQUE – EIRAS – ISOLINO PERDIGÃO 
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MARÇAL – P.º 301/09 – INFORMAÇÃO N.º 1371/SCOU/20, DA ENG. BRANCA 

FERREIRA. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 1439/20, datado de 16 de Julho de 

2020, referente ao processo n.º 301/09, o Sr.º Isolino Perdigão Marçal, 

na qualidade de proprietário, apresenta elementos, relativos a um 

pedido de licenciamento e visando a aprovação do projeto de alterações, 

a uma operação urbanística de edificação, consubstanciado, em obras 

de construção5, de um empreendimento de turismo no espaço rural, na 

modalidade de “Agroturismo”, com alvará de obras de construção n.º 

136/17, com validade até 2019-06-07 e 1.ª prorrogação ao alvará, com 

validade até 24 de Março de 2020, sito, no lugar de Brosques, freguesia 

de Eiras no concelho de Chaves.-------------------------------------- 

2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 

2.1- Declaração de “alto interesse para o desenvolvimento do 

concelho”, para realização de um empreendimento turístico (aldeamento 

turístico). Este pedido foi posteriormente anulado pelo requerente;-- 

2.2- Declaração de interesse público, para imóvel destinado a 

indústria do tipo 3, aprovado por deliberação de Câmara datada de 

2010-03-01;--------------------------------------------------------- 

2.3- Comunicação prévia admitida por despacho datado de 2011-02-24 e 

alterações aprovadas em reunião de Câmara, datada de 2013-08-26, para 

obras de reconstrução de imóvel, destinado a indústria do tipo 3, com 

a área de 488.98 m2;------------------------------------------------- 

2.4- Alvará de autorização de utilização n.º 130/13, para “Industria 

do tipo 3 – atividade produtiva – fabricação de produtos á base de 

carne, doces, compotas, geleia e marmeladas e panificação”;---------- 

2.5- Declaração de interesse público, para construção de imóvel 

destinado a serviços e anexos de apoio, aprovado por deliberação de 

Câmara datada de 2013-07-16;---------------------------------------- 

2.6- Projeto de arquitetura e especialidades, para empreendimento de 

turismo no espaço rural, com a classificação de “Agroturismo”, 

aprovados por despacho superior datado de 18 - 02-2015;-------------- 

2.7- Aditamento ao projeto de arquitetura aprovado por despacho 

superior datado de 20-04-2015;-------------------------------------- 

2.8- Licenciamento do empreendimento, por despacho superior datado de 

05-11-2015;--------------------------------------------------------- 

2.9- Aditamento ao projeto de arquitetura apresentado sob requerimento 

n.º 1169/16, datado de 23 de Junho de 2016 e aprovado por despacho 

superior datado de 28-09-2016;-------------------------------------- 

2.10- Pedido de informação sobre a capacidade do empreendimento, 

apresentada sob requerimento n.º 1800/16, datado de 29 de Setembro de 

2016 e indeferido por despacho superior datado de 13 de Dezembro de 

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

2.11- O requerente apresentou sob os requerimentos n.º 1384/17 e 

1477/17, projetos de especialidades, tendo sido notificado a completar 

o seu pedido com projetos em falta.--------------------------------- 

  2.12 - O requerente apresentou sob os requerimentos n.º 1384/17, 

1477/17, 1751/17 e 1862/17, pedido com vista à aprovação dos projetos 

de especialidades, referentes a obras de construção6, de um 

empreendimento de turismo no espaço rural, com a classificação de 

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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“Agroturismo”, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 

de Setembro (RJUE), tendo sido aprovado por despacho datado de 

2017/11/09.--------------------------------------------------------- 

2.13- Alvará de obras de construção N.º 136/17, para empreendimento 

de turismo no espaço rural, com a classificação de “Agroturismo”, com 

a área bruta de construção de 7.050,00 m2.--------------------------- 

2.14- Ficha de Acompanhamento de Operações urbanísticas N.º42/2018- 

Zona Sul, relativa à construção de um edifício de cave e r/chão, não 

previsto no alvará de obras de construção n.º 136/17.---------------- 

2.15- A obra de construção do empreendimento de turismo no espaço 

rural, com a classificação de “Agroturismo”, está ser levada a feito 

a coberto do Alvará de Obras de construção N.º 136/17, com validade 

até 7 de Junho de 2019 e 1.ª prorrogação ao alvará, com validade até 

24 de Março de 2020.------------------------------------------------ 

2.16- Participação N.º 65/2019, datada de 12 de Julho de 2019, face 

às obras levadas a efeito em desconformidade com o projeto aprovado e 

licenciado.--------------------------------------------------------- 

2.17- Através do requerimento n.º 1614/19, datado de 1 de Agosto de 

2019, apresenta projeto de alterações, a uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciado, em obras de construção, de um 

empreendimento de turismo no espaço rural, com a classificação de 

“Agroturismo”, com alvará de obras de construção n.º 136/17, com 

validade até 2019-06-07 e 1.ª prorrogação ao alvará, com validade até 

24 de Março de 2020. Sob este requerimento, recaiu despacho no sentido 

de serem apresentados elementos ao processo, designadamente, projetos 

de especialidades e Certidão da Conservatória do Registo Predial, 

atualizada.--------------------------------------------------------- 

2.18- Através dos requerimentos n.º 1075/20, 1087/20, 1136/20, 1137/20 

e 1157/20, de 16 de Junho de 2020, veio apresentar, projetos de 

especialidades, do empreendimento de turismo no espaço rural, sito, 

no lugar de Brosques, freguesia de Eiras no concelho de Chaves. Sob 

este requerimento, recaiu Informação/Proposta n.º 1041/SCOU/2020 e 

despacho superior datado de 26 de Junho de 2020 e no sentido de serem 

apresentados elementos/esclarecimentos ao processo.------------------ 

3- SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, nomeadamente:-------------------------------------------  

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Calendarização da obra;-------------------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

- Memória Descritiva e Justificativa;-------------------------------- 

- Levantamento topográfico;------------------------------------------ 

- Declaração do autor do levantamento topográfico;------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico;---- 

- Plantas;---------------------------------------------------------- 

- Cortes transversais e longitudinais;------------------------------- 

- Alçados;---------------------------------------------------------- 
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- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndio;------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Projeto AVAC;------------------------------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação------------- 

4.1.1- As alterações apresentadas, têm enquadramento legal no disposto 

no n.º 3, artigo 83.º7, do DL555/99 de 16 de Dezembro alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, estando deste 

modo, sujeitas ao regime de Alterações á licença, previsto no n.º 7, 

do art.º 27, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.--------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 B, o prédio, está inserido em espaço de classe 5 – espaços 

Culturais e Naturais – categoria 5.3 – espaços Naturais ou interesse 

paisagístico, de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor 

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

4.3- Em diplomas especiais------------------------------------------ 

4.3.1- O presente pedido enquadra-se no disposto no artigo 18.º, do 

Decreto-Lei n.º 39/2008 e ulteriores alterações (Regime jurídico da 

instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos), por se tratar de um Empreendimento de turismo no espaço 

rural.-------------------------------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O projeto de alterações ao alvará de obras de construção n.º 

136/17, com validade até 2019-06-07 e 1.ª prorrogação ao alvará, com 

validade até 24 de Março de 2020, agora apresentado, visa licenciar 

as “alterações executadas em obra que o promotor foi implementando, 

as quais surgiram de uma necessidade de reorganizar a infraestrutura 

ligada à atividade de turismo, para assim criar espaços bem definidos, 

nomeadamente reorganizar toda a área destinada ao alojamento, criando 

espaços que se interligam com a natureza.” Essa necessidade, prende-

se com a melhor otimização dos espaços destinados ao alojamento 

                                                           
7 Artigo 83.º - Alterações durante a execução da obra---------------- 

[…] ---------------------------------------------------------------- 

1 — Podem ser realizadas em obra alterações ao projecto, mediante 

comunicação prévia nos termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 

comunicação seja efectuada com a antecedência necessária para que as 

obras estejam concluídas antes da apresentação do requerimento a que 

se refere o n.º 1 do artigo 63.-------------------------------------- 

2 — Podem ser efectuadas sem dependência de comunicação prévia à câmara 

municipal as alterações em obras que não correspondam a obras que 

estivessem sujeitas a prévio licenciamento.-------------------------- 

3 — As alterações em obra ao projecto inicialmente aprovado ou 

apresentado que envolvam a realização de obras de ampliação ou de 

alterações à implantação das edificações estão sujeitas ao 

procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante os casos.-- 

4 — Nas situações previstas nos números anteriores, apenas são 

apresentados os elementos instrutórios que sofreram alterações.------ 
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(edifícios C, F, E, H, I e M), bem como o seu posicionamento no 

empreendimento, por forma a garantir uma integração paisagística.---- 

5.2-As alterações agora requeridas, propõem a construção do edifício 

principal (edifício E), constituído por 6 unidades de alojamento 

(aumento de 3 unidades) e aumento das unidades (aumento de alojamento 

fora do edifício principal (edifícios F), para 39 unidades de 

alojamento.---------------------------------------------------------

5.3- O empreendimento de turismo no espaço rural, é ainda constituído 

por um conjunto de serviços de apoio, previstos na Portaria 937/2008 

de 20 de Agosto, designadamente: “armazém de apoio á parte agrícola” 

(edifício A), “edifício de arrumos de apoio à receção e administração” 

(edifício B), “ edifício de restauração e bebidas, sala de eventos” 

(edifício C), “unidade produtiva- produção de vinhos comuns e 

licorosos” (edifício D) e “unidade produtiva – fabricação de produtos 

á base de carne, panificação, doces e compotas” (edifício G), “garagem 

e arrumos” (edifício H)”, “interpretação da vida animal” (edifício I), 

“interpretação cultural de equídeos”  (edifício J), “armazenamento de 

alfaias agrícolas” (edifício L) e “SPA e bar de apoio aos alojamentos” 

(edifício M). Com as alterações agora apresentadas, constata-se, que 

os edifícios designados, pelas letras B, H, I e M, destinados a 

serviços de apoio ao empreendimento sofreram alterações e implantação 

e construção.-----------------------------------------------------

5.4- As alterações apresentadas, preveem assim a construção de um 

edifício A, com a área de 410,25 m2, edifício B, com a área de 311,73 

m2, edifício C, com a área de 2.159,85 m2, edifício D, com a área de 1 

069,80 m2, edifício E, com a área de 1.143,18 m2, edifício F, com a 

área de 2.418,04 m2, edifício H, com a área de 223,62 m2, edifício I, 

com a área de 418,91 m2, edifício J, com a área de 147,75 m2 e edifício 

L, com a área de 200,00 m2. O edifício G, com a área de 488,98 m2, 

possui Alvará de autorização de utilização n.º 130/13, para “Industria 

do tipo 3 – atividade produtiva – fabricação de produtos á base de 

carne, doces, compotas, geleia e marmeladas e panificação”.---------- 

5.5- Face ao espaço em que se insere a parcela de terreno - categoria 

5.3 – espaços Naturais ou interesse paisagístico e de acordo com o 

disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 42.º8, do Plano Diretor 

                                                           
8 Artigo 42º – Estatuto de ocupação e utilização dos espaços de 

interesse paisagístico (categoria 5.3)------------------------------- 

1 - Nos espaços integrados nesta classe são proibidas as acções de 

iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, instalação 

de empreendimentos industriais ou turísticos, obras hidráulicas, vias 

de comunicação, aterros, escavações, destruição do coberto vegetal e 

explorações de recursos geológicos.---------------------------------- 

2 - Sem prejuízo das competências legais de outras entidades com 

jurisdição sobre a área em causa, exceptuam-se do disposto no número 

anterior:----------------------------------------------------------- 

a) Os actuais usos do solo ou actividades que possam ser considerados 

preexistências nos termos do artigo 5º, nomeadamente o uso florestal 

que não ponha em causa, directa ou indirectamente, o equilíbrio 

paisagístico ou ecológico do local; --------------------------------- 

b) A realização das acções que, pela sua natureza e dimensão, sejam 

insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio paisagístico ou ecológico 

locais, incluindo a construção de pequenas infra-estruturas de apoio 

directo aos usos acima referidos ou à protecção dos recursos, desde 

que devidamente justificadas;---------------------------------------- 

c) As realizações já previstas neste Plano Director Municipal;------- 
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Municipal (PDM), só são admissíveis ações de interesse público ou de 

alto interesse para o desenvolvimento do concelho, desde que, estas, 

sejam prévia e formalmente reconhecidas como tal pelo município. Foi 

reconhecido o interesse público ao empreendimento por deliberação de 

Câmara datada de 2013-07-16;----------------------------------------- 

5.6- De acordo com a alínea d), do n.º2, do art.º 42, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal, estando em presença de uma ação de 

interesse publico, aplica-se a disciplina instituída pelo art.º 389, 

do referido diploma legal.----------------------------------------

5.7- Neste sentido, o empreendimento cumpre o disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 38.º, do PDM, ou seja, é apresentada prova 

documental, em como a parcela de terreno possui uma área superior a 

40 000 m2, bem como, o disposto nas alíneas c), d) e) e f) do art.º 

37, por remissão da alínea b), do n.º2, do artigo 38.º, do Regulamento 

do PDM de Chaves;--------------------------------------------------- 

5.8- O empreendimento com a área bruta de construção de 10.382, 70 m2, 

implica um índice de utilização (Iu) de 0.07 m2/m2, que resultam da 

aplicação da seguinte fórmula: área bruta de construção/área do 

terreno = 10.382,70 m2/147.157,00 m2 = 0.07 m2/m2. Há ainda a referir 

que foi considerado para o cálculo do índice de utilização (Iu), a 

área do terreno, constante do levantamento topográfico e não a descrita 

na Conservatória do Registo Predial, devendo o requerente, proceder à 

sua retificação tendo em atenção o parecer emitido por despacho datado 

de 5/11/2015, no que se refere à anexação de artigos.---------------- 

5.9- Para o uso específico previsto, de empreendimento de turismo no 

espaço rural, com a classificação de “Agroturismo”, é proposto a 

construção de um edifício principal, com 6 unidades de alojamento e 

39 unidades de alojamento em edifícios próximos que com ele se 

harmonizam do ponto de vista arquitetónico, de acordo com o previsto 

nos n.ºs 2 e 3, do artigo 24.º, da Portaria n.º 937/2008, de 20 de 

Agosto (a qual estabelece os requisitos mínimos a observar pelos 

estabelecimentos de turismo no espaço rural).------------------------ 

5.10 - Para apoio ao empreendimento de turismo no espaço rural, com a 

classificação de “Agroturismo” é proposto a construção de edifícios, 

destinados a restauração e bebidas, unidades produtivas, armazém de 

apoio á parte agrícola, edifício de arrumos de apoio à receção e 

administração, interpretação da vida animal, interpretação cultural 

de equídeos, “SPA e bar de apoio aos alojamentos e armazenamento de 

alfaias agrícolas. Estas edificações destinam-se a complementar a 

                                                           
d) Acções de interesse público ou de alto interesse para o 

desenvolvimento do concelho, desde que estas sejam prévia e 

formalmente reconhecidas como tal pelo município.--------------------  
9 Empreendimentos de turismo no espaço rural------------------------- 

1 - Consideram-se empreendimentos de turismo no espaço rural aqueles 

que a lei define como tal.------------------------------------------- 

2 - Estes empreendimentos, com excepção dos parques de campismo rurais, 

terão de cumprir as seguintes exigências, cumulativamente com os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º:----------------- 

a) O disposto no Nº 1 do artigo anterior;---------------------------- 

b) O disposto nas alíneas b) a f) do Nº 2 do artigo anterior, com as 

ressalvas de que o valor do Ic mencionado na alínea b) será nestes 

casos de 0,15 m2/m2 e de que a percentagem referida na alínea f) será 

de 15%;------------------------------------------------------------- 

c) O disposto no Nº 4 do artigo anterior, quando se tratar das 

situações de recuperação ou reconversão de usos aí referidas.--------  
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noção do empreendimento de agroturismo, pois permitem aos hóspedes o 

acompanhamento e conhecimento da atividade agrícola, ou a participação 

nos trabalhos aí desenvolvidos, bem como, o conhecimento dos produtos 

gastronómicos da região e são previstas na Portaria n.º 937/2008 de 

20 de Agosto (a qual estabelece os requisitos mínimos a observar pelos 

estabelecimentos de turismo no espaço rural).----------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades e do autor do levantamento 

topográfico, cujos teores se mostram adequados.---------------------- 

7- TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 2.699,49 euros.------------------------------------------ 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

11.184,26 euros.---------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 13.883,75 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I.------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------ 

8.1- Considerando, que se trata de um empreendimento de interesse 

publico, formalmente reconhecido pelo Município, por deliberação de 

Câmara datada de 2013-07-16.---------------------------------------- 

8.2- Considerando, que a proposta apresentada, cumpre o disposto no 

artigo 38.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, pelo facto de: 

a área bruta de construção proposta, respeitar o índice de construção 

do local que é de 0.15 m2/m2 aplicado á área da parcela e a área da 

parcela respeitar o mínimo de 40 000 m2.----------------------------- 

8.3 - Considerando, face ao uso específico pretendido, empreendimento 

de turismo no espaço rural, com a classificação de “Agroturismo”, o 

qual se enquadra, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 39/2008 e 

ulteriores alterações e que cumpre as disposições da Portaria n.º 

937/2008 de 20 de Agosto, a qual estabelece os requisitos mínimos a 

observar pelos estabelecimentos de turismo no espaço rural.---------- 

8.4- Considerando, que são apresentados todos os projetos de 

especialidades, necessários às obras de ampliação do edifício e que 

estão instruídos com termos de responsabilidade, de acordo com o 

previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua 

apreciação prévia.--------------------------------------------------

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental:------------------------------------------- 

9.1.1. Propõe-se, a aprovação do projeto de alterações á arquitetura, 

apresentado sob requerimento n.º 1614/19.--------------------------- 

9.1.2. São apresentados sob o requerimento n.º 1439/20, todos os 

projetos de especialidades exigíveis, nos termos da lei, pelo que se 

propõe, o licenciamento das alterações, ao empreendimento de turismo 

no espaço rural, na modalidade de “Agroturismo”.--------------------- 

9.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 
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9.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

das alterações ao empreendimento de turismo no espaço rural, na 

modalidade de “Agroturismo”.----------------------------------------- 

9.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE;----------------------- 

9.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo aditamento ao alvará de licença de 

construção N.º 136/17, designadamente:------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

- 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;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

- Deve ainda, apresentar com os elementos para emissão de alvará os 

seguintes documentos atualizados: estimativa orçamental, 

calendarização da obra, certidão da conservatória do registo predial, 

pré-certificado SCE e projeto elétrico.------------------------------ 

9.5- Da decisão, do órgão executivo municipal, que vier a recair, 

sobre o presente pedido de licenciamento, das obras de alteração do 

empreendimento turístico, deve dar-se conhecimento, á Divisão de 

Desenvolvimento Economico, para os fins tidos por convenientes.------  

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

 

EDIFÍCIO Habitação Comércio/Serviços Industria Arrumos Armazém TOTAL 

A         410,25 410,25 

B       476,25   476,24 

C   2.159,85       2.159,85 

D      1069,80     1.069,80 

E 1.143,18         1.143,18 

F 2.418,04         2.418,04 

G     553,70     553,70 

H   223,62       223,62 

I   418,91       418,91 

J   147,75       147,75 

L         200,00 200,00 

M   1.161,35       1.161,35 

TOTAL 1714,55 2984,92   181,50 610,25 10.382,70 

QUADRO I-------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)--------- 

 

QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA Faixa de rodagem         
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 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,52 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   0,81     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   3332,7 m2 

        

  

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e industria      

   - n.º 4 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 2.699,49   € 

 

- Cálculo das taxas administrativas-------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  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 17 Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  12 12,20€ 146,40 € 

    n.º 18 Acresce por m2 de área adicional 3332,70 3,30 € 10.997,91€ 

  TOTAL      11.184,26€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………∑ 2.699,49 € + 11.184,26 € = 13.883,75 € 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQ. SOFIA 

COSTA GOMES, DATADO DE 24/08/2020.----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisites legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à Reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

24/08/2020.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.15. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DE RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LUGAR DE S. CAETANO – LOIVOS – MÁRCIO ANDRÉ TEIXEIRA 

GUEDES – PROCESSO Nº 162/13 – INFORMAÇÃO Nº 74/SAA/2020, DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE 

TÉCNICA PAULA DIAS, DATADA DE 12/08/2020. --------------------------- 

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 25 de novembro de 2019, sob a 

Informação nº 243/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, 
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declarar a caducidade do Alvará de obras de reconstrução nº 174/13, 

relativo à reconstrução de uma habitação unifamiliar, sob o 

requerimento nº 1871/14, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do D.L. n.º 555/99, 

de 16 de dezembro e demais 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, por ofício com 

a nossa referência nº 2/DGOT/2020, com expedição a 02/01/2020. ------ 

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 243/SAA/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, 

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 

do pedido de prorrogação de licença e do alvará de obras de 

reconstrução nº 174/13, apresentado junto deste Município, com 

fundamento no incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das 

obras, em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do art.º 

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

2.3-Se a decisão da entidade administrativa se tornar, entretanto 

definitiva – ato declaratório de caducidade – deverá proceder-se à 

apreensão e ou cassação dos respetivos Alvará de obras de reconstrução 

nº 174/13, emitido em 08/11/2013, a favor de Márcio André Teixeira 

Guedes, sendo tal medida devidamente operacionalizada pelo Setor de 

Fiscalização Administrativa Municipal, afeto à Divisão de 

Administração Geral, nos termos do disposto no art.º 79º, do D.L. n.º 

555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações. ------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DE 20/08/2020: -------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a mesma e proponho 

superiormente que o processo seja presente à reunião do Executivo 

Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto na informação 

técnica infra. ------------------------------------------------------                                                                                                                                                  

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24/08/2020. ---------------------------------------------- 

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

 

 

3.16. PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LUGAR DA CALÇADA, SOUTO VELHO – ANELHE – ILDA GONÇALVES 

RIBEIRO – PROCESSO Nº 615/16 – INFORMAÇÃO Nº 163/SAA/2020, DA DIVISÃO 
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DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE 

TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 13/08/2020. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

informar: ----------------------------------------------------------  

O processo refere-se ao pedido relativo à “construção de uma habitação 

unifamiliar”, no lugar da Calçada - Souto Velho - Anelhe. ----------  

Em 11/06/2018 foi emitido o alvará de obras de construção nº 78/18, 

para a construção da habitação, com validade até 11/06/2020. -------- 

Posteriormente em 12/06/2020 o Setor de Fiscalização Administrativa 

Municipal, através da Ficha de Acompanhamento de operações 

urbanísticas nº 25/2020 – zona sul, vem no seu relatório sobre a 

situação da Obra, informar que a construção ainda não foi iniciada e 

a validade do alvará de licença tinha terminado em 11/06/2020. -----

2- ENQUADRAMENTO -----------------------------------------------   

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). -----------   

No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade da licença 

de construção já tive o seu termo, conforme decorre, inequivocamente, 

da informação produzida pelo Setor de Fiscalização Municipal – Ficha 

de acompanhamento de operações urbanísticas nº 25/2020 – Zona Sul, 

constante no processo. ---------------------------------------------

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

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

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

Assim, na sequência da informação produzida pelo Setor de Fiscalização 

Municipal – Ficha de acompanhamento de operações urbanísticas nº 

25/2020 – Zona Sul e em coerência com as razões de facto e de direito 

acima enunciadas, sugiro a seguinte estratégia procedimental: ------  

1. Que em reunião do Executivo Camarário, seja praticada decisão 

administrativa traduzida na intenção de declarar a caducidade do 

alvará de obras de construção nº 78/18, a favor de Ilda Gonçalves 

Ribeiro, com fundamento no incumprimento do prazo estipulado para a 

conclusão das obras; ------------------------------------------------ 

2. No cumprimento das disposições combinadas previstas no n.º 5, do 

art.º 71º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações e no art.º 121º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá o sentido da decisão administrativa acima 

proposto ser sujeito a audiência prévia da interessada, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à requerente vir a 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto; 

À consideração superior: --------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DE 20/08/2020: ------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a mesma e proponho 

superiormente que o processo seja presente à reunião do Executivo 
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Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto na informação 

técnica infra. ------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24/08/2020. -----------------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO BIFAMILIAR 

E DE UM EDIFÍCIO SECUNDÁRIO, JUNÇÃO DE ELEMENTOS – VÁRZEA – SANTA 

MARIA MAIOR – ÂNGELO ANTÓNIO SANTANA – PROCESSO Nº 487/02 – INFORMAÇÃO 

Nº 166/SAA/2020, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 

14/08/2020. -------------------------------------------------------- 

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 2 de março de 2020, sob a 

informação técnica nº 203/SCOU/2020, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização das obras de ampliação de uma habitação bifamiliar e da 

construção de um edifício secundário, destinado a arrumos, solicitado 

sob o requerimento n.º 365/18, 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 acima pré-anunciado. ------------ 

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 

26/03/2020. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 203/SCOU/2020. -------------------------------------------------- 

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 legalização das obras 

de ampliação de uma habitação bifamiliar e da construção de um edifício 

secundário, destinado a arrumos 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 Geral, para encetarem os procedimentos 

entendidos por convenientes. ---------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DE 20/08/2020: ------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
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estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a mesma e proponho 

superiormente que o processo seja presente à reunião do Executivo 

Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto na informação 

técnica infra. ------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24/08/2020. -----------------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMMILIAR – ARTº 73 C DO 

REGULAMENTO – TERREIRO DO SANTO – ARCOSSÓ – VIDAGO – ALMOR DOS SANTOS 

MIRANDA – PROCESSO Nº 964/18 – INFORMAÇÃO Nº 167/SAA/2020, DA DIVIOSÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE 

TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 14/08/2020. -------------------------- 

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 3 de fevereiro de 2020, sob a 

informação técnica nº 170/SCOU/2020, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de uma habitação unifamiliar, solicitado sob o 

requerimento n.º 2483/18, 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 acima pré-anunciado. ---------  

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 

20/02/2020. --------------------------------------------------------

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 170/SCOU/2020. --------------------------------------------------

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 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 Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DE 20/08/2020: ------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a mesma e proponho 
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superiormente que o processo seja presente à reunião do Executivo 

Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto na informação 

técnica infra. ------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24/08/2020. -----------------------------------------------

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. PARU 2.1 - REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO --------------- 

Foi presente a informação nº 269/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, nº 144, de 27 de julho de 2020 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

PARU 2.1 - Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, 

Baluarte e Envolvente”. --------------------------------------------- 

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

Considerando que após análise das propostas apresentadas a concurso, 

de acordo com o Relatório Final, documento que aqui se dá, por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, verifica-se, 

que apenas a empresa, Anteros - Empreitadas, Sociedade de Construção 

e Obras Públicas, S.A., apresenta proposta. ------------------------- 

Considerando que as condições contratuais propostas pelo concorrente, 

são as seguintes: --------------------------------------------------- 

• Valor da proposta: 414 499,00 € (Quatrocentos e catorze mil, 

quatrocentos e noventa e nove Euros); ------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 180 dias, ---------------------------- 

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “PARU 2.1 - 

Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e 

Envolvente”; ------------------------------------------------------- 

2.   A adjudicação da empreitada ao agrupamento de empresas “Anteros 

Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.” pelo 

valor 414 499,00 € (Quatrocentos e catorze mil, quatrocentos e noventa 

e nove Euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 180 dias, 

remetendo-se o mesmo relatório final à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal. --------------------- 

3. Que seja dispensado a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº 2 do artigo 125º do Código dos Contratos Públicos; ------- 

4. De salientar que o valor total da proposta (414 499,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo, 2.5.1. 0102/07010307 / 2016 
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I 15, de referir que o valor de 180.000,00 € (Cento e oitenta mil 

euros), IVA não incluído, será faturado em 2020, o restante valor – 

234.499,00 € (Duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e 

nove euros), IVA não incluído, passa para o ano de 2021; ------------ 

5. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª Amélia Rodrigues, como gestor do 

contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato e elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ------ 

6.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

7. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Unidade Flexível de 3.º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 24 de agosto de 2020. -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

1 – Introdução ------------------------------------------------------ 

O presente relatório refere-se à análise das propostas do concurso 

designado em epígrafe, aberto por deliberação camarária de 06/07/2020, 

sobre proposta da Divisão de Obras Públicas datada de 26/06/2020, cuja 

lista de concorrentes é a seguinte: --------------------------------- 

- J. da Silva Faria, Lda. …………………………0,01€ -------------------------- 

-   Anteros - Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A…………………414 499,00€ 

2 – Júri do procedimento -------------------------------------------- 

Procederam à abertura do concurso, os seguintes elementos do Júri: -- 

- Presidente:  Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra -------------- 

- 1.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues ------------------- 

- 2.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira ----------------------- 

3 – Análise das Propostas ------------------------------------------- 

Na análise das propostas o 1.º Vogal - Vítor Joaquim Fernandes Pereira, 

foi substituído por Maria Madalena de Sousa Durão Branco, por este se 

encontrar no gozo do período de férias; ----------------------------- 

3.1 – Propostas não apreciadas -------------------------------------- 

Após análise das propostas a concurso, verificou-se que o concorrente 

J. da Silva Faria, Lda., apresentou declaração de não apresentação de 

proposta, pelo que, não constituindo assim, proposta efetiva, não foi 

apreciada. --------------------------------------------------------- 

3.2 – Critérios de Adjudicação -------------------------------------- 

O critério no qual se baseia a adjudicação é o do mais baixo preço e 

apenas se encontra a concurso uma única proposta. ------------------- 

Tal proposta – apresentada pela empresa -   Anteros - Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A., encontra-se instruída 

com todos os documentos exigidos pelo Programa do Procedimento. ----- 

4- Conclusão -------------------------------------------------------- 

Pelo referido é entendimento do júri propor à Câmara Municipal de 

Chaves: ------------------------------------------------------------ 

i)   A adjudicação da empreitada “PARU 2.1 - Reabilitação do Museu da 

Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e Envolvente” à empresa 

“Anteros - Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, 

S.A.” pelo valor 414 499,00 € (Quatrocentos e catorze mil, quatrocentos 
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e noventa e nove Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 

180 dias. ----------------------------------------------------------- 

ii)  Que seja dispensado a audiência prévia dos interessados, tendo 

em conta o nº 2 do artigo 125º do Código dos Contratos Públicos; ---- 

Chaves, 20 de agosto de 2020. --------------------------------------- 

Em anexo: Declaração de não apresentação de proposta. --------------- 

O Júri do Procedimento ---------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO 

DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, BALUARTE E ENVOLVENTE”. -- 

No dia … de …… de 2020, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços 

do Concelho, celebram o presente contrato de execução de empreitada 

pelo preço contratual global de € 414 499,00 (quatrocentos e catorze 

mil, quatrocentos e noventa e nove euros), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, nos termos do disposto no Código dos Contratos 

Públicos: ----------------------------------------------------------

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

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, 

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, S.A., com sede na ……………, Pessoa Coletiva nº …………, 

com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo Comercial 

de ……., titular do Alvará de Construção nº ……… - PUB, com o capital 

social de ………. euros, legalmente representada por ……………, (estado 

civil), natural da freguesia ……., concelho de …………., residente na 

………….. titular do cartão de cidadão n.º ………, válido até ………, emitido 

pelas entidades competentes da Republica Portuguesa na qualidade de 

…….., conforme poderes constantes na ………., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato. ---------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada “PARU 

2.1 – Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte 

e Envolvente” pelo preço global de € 414 499,00 (quatrocentos e catorze 

mil, quatrocentos e noventa e nove euros), que não inclui o IVA à taxa 

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

2. A presente empreitada, foi adjudicada e aprovada a respetiva minuta 

do contrato pelo primeiro contratante ao segundo contratante, por 

deliberação camarária do dia …/…/2020, em conformidade com o Projeto 

de Execução, Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, Plano de 

Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do dia …/…/20…, nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ---- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 
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1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia …. de …… de 2020. ----- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

do mesmo Caderno. -------------------------------------------------- 

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F… – ……. – 

publicada no despacho n.º …… (2ª série), de ……. --------------------- 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

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

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: …….; CAB nº ……./2019, de ……….; -------------------------- 
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2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº ………, de ………. em cumprimento do disposto no nº2, do artigo 9º e nº3, 

do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 7º, 

nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de junho. ---------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº ……. 

emitida pelo ………….., no passado dia… de ………. de 2020, no valor de € 

20 724,95 (vinte mil, setecentos e vinte quatro euros e noventa e 

cinco cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, o …………, da Divisão de 

Obras Públicas, mediante deliberação camarária do passado dia….. de 

…… de 2020, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato e elaborar o relatório de avaliação, no final da obra. ---- 

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

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

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

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

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, 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 nº6, do artigo 96º, do CCP. ----------------------------- 

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

(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 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. -- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados 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 por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/…/20…; ----------------------------------------------------------- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/…/2020;  ---------------------------------------------------------- 

4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 

executivo camarário do passado dia …/…/2020; ------------------------ 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: ……………………. ---------- 

O Primeiro Contratante: ………….. ------------------------------------- 
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O Segundo Contratante: ………… ---------------------------------------- 

Contrato nº …/20. -------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

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

 

 

1.2. PAICD 3.1 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC – TERMO DA SUSPENSÃO 

PARCIAL  DOS TRABALHOS ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 275/2020, 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, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “BENEFICIAÇÃO 

DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 

MORADIAS DA CMC”. --------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de setembro de 2019, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “JCNF – Construções, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 21 de 

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

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

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 429 985,00 € (quatrocentos 

e vinte e nove mil novecentos e oitenta e cinco euros) acrescido do 

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

• Prazo de execução da obra: 210 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 20/12/ 2019 -------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 6 de janeiro de 2020. ------------------ 

5. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de março de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a suspensão parcial dos trabalhos, dado não se encontrarem disponíveis 

as chaves de 7 moradias. -------------------------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de julho de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a execução de trabalhos complementares, no valor de 21.935,63€, não 

incluído o IVA, com um prazo de execução de 30 dias. ---------------- 

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

1. Encontrando-se disponível a chave da moradia B1, desde o dia 

11/08/2020, encontram-se reunidas as condições para se levantar o auto 

de suspensão provisória da obra. ------------------------------------ 

2. As chaves das moradias B11, C3 e D6, foram entregues no dia 

11/03/2020, da moradia E6 foi disponibilizada a chave no dia 13/03/2020 

e entregue no dia 7/04/2020, da moradia B6 foi entregue a chave no dia 

22/06/2020 tendo ficado a mesma disponível no dia 16/06/2020. Na 

moradia C6, os trabalhos podiam ser iniciados, de acordo com plano de 

trabalhos do adjudicatário, facto confirmado no dia 22/06/2020. ----- 
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3. As questões levantadas, relativas às coberturas em telha cerâmica, 

encontram-se ultrapassadas e esclarecidas, resultando dai, trabalhos 

complementares já devidamente aprovados. ---------------------------- 

4. Assim, considerando que a suspensão parcial da obra, não impediu o 

prosseguimento dos trabalhos, que o plano de trabalhos contratual, 

prevê a execução das 13 moradias de forma faseada, sendo 4 moradias 

na 1ª e 2ª fase e 5 moradias na fase final, que os trabalhos na 

cobertura da moradia B1 se iniciaram no dia 16/07 independentemente 

de a chave ter sido entregue mais tarde, seja considerado o termo da 

suspensão parcial a partir do dia 16/07/2020 e consequentemente seja 

prorrogado o prazo por um período de 69 dias. ----------------------- 

III- Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte: ------------------ 

a) que a presente proposta seja agendada para a reunião do Executivo 

Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; ------------ 

b) caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser efetuado o Auto de recomeço parcial dos 

trabalhos de acordo com o seguinte: --------------------------------- 

• o termo da suspensão parcial dos trabalhos seja o dia 16/07/2020 - 

• a prorrogação do prazo de execução dos trabalhos, por um período 

de 69 dias, sendo a data prevista para conclusão da obra, o dia 

16/10/2020; -------------------------------------------------------- 

c) caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada, para se proceder à outorga do auto de recomeço dos 

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

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

Divisão de Obras Publicas, 21 de agosto de 2020 --------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco)  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.08.25. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

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. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------ 

Foi presente a informação nº 276/2020, 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 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 
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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 28 de Novembro de 2019. --- 

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

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

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

celebrado a 2 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 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

24 de agosto de 2020, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada até 15 de novembro de 2020, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido ao Coronavírus – Covid 19 que provou atrasos 

na entrega de materiais por parte dos fornecedores e falta de mão de 

obra. -------------------------------------------------------------- 

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

1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro. ------------------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde deveria terminar no dia 30 de agosto de 

2020. --------------------------------------------------------------

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. Na sequência do aparecimento da pandemia do vírus Covid-19, foi 

declarado o estado de emergência em Portugal. ----------------------- 

5. Durante esta fase da pandemia, segundo o empreiteiro, a equipa de 

trabalhadores apresenta um estado de medo gera, não conseguindo 

trabalhar normalmente, aliando também à dificuldade de obter materiais 

para a realização dos trabalhos. ------------------------------------ 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 15 de novembro 

de3 2020, 77 dias. -------------------------------------------------- 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

77 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se 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) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 77 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 



                                                                F. 104 

                                                                  _____________________ 

 
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 25 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.08.25. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

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. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

15/DOP/2020 (ÁGUA) -------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

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

PÚBLICAS, S.A., no valor de 2.585,60 €, IVA incluído, que se dá aqui 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.585,60 

(Dois mil quinhentos e oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.5. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

16/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

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

PÚBLICAS, S.A., no valor de 29.813,95 €, IVA não incluído, que se dá 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.813,95 

(Vinte e nove mil, oitocentos e treze euros e noventa e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.6. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

17/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ----------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

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

PÚBLICAS, S.A., no valor de 35.871,33 €, IVA não incluído, que se dá 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 35.871,33 

(Trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e um euros e trinta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2020 ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

16.556,37 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.556,37 

(Dezasseis mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e trinta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.8. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

04/DOP/2020 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 27.549,77 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 27.549,77 

(Vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e nove euros e setenta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2020  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 33.350,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 33.350,00 

(Trinta e três mil, trezentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à 

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

 

 

1.10. CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2020 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

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

PÚBLICAS, S.A., no valor de 139.085,24 €, IVA não incluído, que se dá 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

139.085,24 (Cento e trinta e nove mil e oitenta e cinco euros e vinte 

e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------- 

 

 

1.11. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 27.531,40 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 27.531,40 

(Vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um euros e quarenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.12. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 31.356,60 
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€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.356,60 

(Trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis euros e sessenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.13. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2020 (ÁGUA) ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 17.237,49 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 17.237,49 

(Dezassete mil, duzentos e trinta e sete euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.14. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2020 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 9.641,36 €, IVA não incluído, que se dá 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.641,36 

(Nove mil, seiscentos e quarenta e um euros e trinta e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 14.792,25 €, IVA não incluído, que se 

dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 14.792,25 

(Catorze mil, setecentos e noventa e dois euros e vinte e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.16. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2020 (ÁGUA) ----------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 3.177,90 €, IVA incluído, que se dá aqui 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.177,90 

(Três mil, cento e setenta e sete euros e noventa cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.17. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2020 (TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES) ---------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

25.330,78 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.330,78 

(Vinte e cinco mil, trezentos e trinta euros e setenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL 

DA CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR )”. - DISPONIBILIZAÇÃO DAS 

PARCELAS DE TERRENO, LOCALIZADAS NAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM 

E NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES, CONCELHO DE CHAVES, 

INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA. APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
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EXPROPRIAÇÕES. - RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REQUERER A UTILIDADE 

PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO C.E.. PROPOSTA 

Nº 52/GAP/2020. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada nos 

termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I 

à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 4º do Código 

das Expropriações – C. E. -, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de 

setembro, o executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 30 de março de 2020, deliberou requerer a declaração de 

utilidade pública - DUP - para efeitos de expropriação, das parcelas 

de terreno indispensáveis à concretização da execução da obra 

denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) – Restabelecimento Integral da 

Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - do Km 1+400 ao Km 4+400. ------ 

2. Na sequência de tal resolução, vieram a ser notificados da 

resolução de expropriar os aparentes proprietários das aludidas 

parcelas de terreno cujas moradas eram conhecidas, no estrito 

cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 10º do C.E.. ------------- 

3. Os serviços municipais competentes, detetaram em sede de 

acompanhamento da execução do projeto de expropriações e no respetivo 

procedimento expropriativo,  uma duplicação da indemnização a atribuir 

aos expropriados, uma vez que se encontrava previsto o pagamento pela 

destruição de benfeitorias correspondentes a redes de vedação, sendo 

certo que durante a execução da empreitada tais vedações são repostas 

pelo dono da obra, devendo assim tal situação ser retificada. ------- 

4. Neste contexto, foi solicitado à empresa NVR I Norvia-Consultores 

de Engenharia, S.A., autora do projeto de execução da empreitada, e 

do “Projeto de Expropriações da Ecovia do Tâmega – 2ª Fase”, a 

retificação dos relatórios de avaliação prévia das parcelas n.º 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 31.1, 31.4. ------------------------------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e, muito 

concretamente, nos termos do termos do disposto na alínea vv), do nº 

1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, propor a declaração de utilidade pública, 

para efeitos de expropriação e, não sendo tal competência, susceptível 

de delegação no Presidente da Câmara, proponho ao executivo camarário 

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

a)    Agendamento da presente proposta para a próxima reunião 

ordinária do executivo camarário para que, ao abrigo do disposto no 

artigo 10º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, 

de 18 de setembro, alterado e republicado pela Lei n.º 56/2008, de 4 

de setembro, seja retificada a deliberação camarária de 30 de março 

de 2020, a qual determinou a resolução de expropriar enquanto ato 

preparatório indispensável à obtenção da declaração de utilidade 

pública com vista à expropriação das parcelas de terreno necessárias 

à execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) – 

Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - do 

Km 1+400 ao Km 4+400, anexando-se, para o efeito, novo “Mapa de 

Expropriações”, devidamente retificado, muito concretamente, no que 

se refere aos encargos com a expropriação das parcelas n.º 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 31.1, 31.4; ----------------------------------------------- 

b) Que, pelas razões já aduzidas, seja requerida a declaração de 

utilidade pública da expropriação das referidas parcelas, junto do 
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membro do Governo competente, requerendo-se, simultaneamente, a 

atribuição de caráter de urgência à expropriação, nos termos legais e 

de acordo com os fundamentos anteriormente invocados, para aquelas 

parcelas cujas tentativas de aquisição pela via do direito privado, 

não obtenham o sucesso pretendido; ---------------------------------- 

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

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão administrativa, notificar da adoção 

da resolução de requerer a declaração da utilidade pública da 

expropriação os respetivos proprietários e demais interessados, por 

carta registada com aviso de receção, no cumprimento do disposto no 

nº. 5, do citado Artigo 10º do C.E., das parcelas n.º 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 31.1, 31.4, formulando-lhes, simultaneamente, proposta de 

aquisição pela via do direito privado, nos termos do n.º 2, do Artigo 

11º, do referido código. -------------------------------------------- 

Chaves, 25 de agosto de 2020. --------------------------------------- 

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

na ausência do Presidente ------------------------------------------ 

(Francisco Melo) ---------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

• Relatórios de avaliação prévia; -------------------------------- 

• Mapa de Expropriações ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra, expresso, pela senhora vereadora do Partido Social Democrata, 

Dra. Maria Manuela Pereira Tender, e cinco votos a favor, dos restantes 

membros deste órgão, 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, a Senhora Vereadora do Partido Social 

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

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

O seu voto contra é em coerência com a sua posição tomada aquando da 

deliberação inicial, sobre a matéria, tomada em 30.03.2020. --------- 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. REVISÃO DE PREÇOS - JUL. 2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO Nº235/DA/2020. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº235/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Através de fatura nº 17120/00282 de 31 de julho de 2020, 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--------------------------------------------------- 
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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--------------- 

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 julho de 2020 é o constante dos cálculos seguintes:- 

Ct (jul. 2020) =0.10143.50127.30 +0.10304.60298.20 +0.80 

100.3798.478=1.0302------------------------------------------------- 

Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 

inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0279.----- 

 
 

Quant. 

(ton) 

Preço 

Unit. 

Faturado 

Valor 

Faturado 

Preço Unit. 

c/ Rev. 

Preços 

Valor Total 

Rev.  Preços 

Diferença  

jul/20 Revisão Preços - jul/20 

Recolha e Tratamento 

RSU’s 

1 

282,32 

32,46€ 41 

624,11€ 

33,36€ 42 778,20€ 1 154,09€ 

Recolha Monstros 5 83,94€ 419,70€ 86,28€ 431,40€ 11,70€ 

 
Dif. Total Rev. Preços 

jul./20 

1 165,79€ 

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 julho de 2020 (1,0279) e respetivo valor 

de revisão de preço a faturar (1 235,74€).--------------------------- 

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, 13 de agosto de 2020---------------------------------------- 



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 

 
  (Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG.º DELMAR FERNANDES, DE 

2020.08.13. -------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Victor Santos. ------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 18.08.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE FATURAS E EXECUÇÕES FISCAIS. MARIA AMÉLIA 

ALVES. INFORMAÇÃO Nº203/DA/2020. ----------------------------------- 

Foi presente a informação nº203/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

I.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Municipio sob n.º 2640, de 10 março, do corrente 

ano, foi solicitado, por Cátia Alves, em nome de Maria Amélia Alves, 

um pedido de anulação das faturas com data anterior a fevereiro de 

2020, invocando, que a morada do contrato de abastecimento de água se 

encontrava incorreta.----------------------------------------------- 

II.DO DIREITO------------------------------------------------------- 

No caso em análise, verifica-se que a aludida cliente possui faturas 

em atraso desde 2008/10/14 a 2020/12/16, no valor de 855,89€, as quais 

se encontram prescritas, conforme documento anexo à presente 

informação. Constatou-se ainda, que por lapso a morada constante no 

contrato se encontrava incorreta, o contrato estava registado na Rua 

das Pias , Vilar de Nantes, em vez de Rua da Igreja n.1.-------------

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 elétrica, 

de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos 

canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço 

de recolha e tratamento de águas residuais e serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos.--------------------------------------------

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 divida.-------------------------------------------------- 

III.PROPOSTA DE ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL DE ATUAÇÃO------------------

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

tomo a liberdade de sugerir a seguinte estratégia procedimental:-----

a.Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária 

do Executivo municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada 

na autorização da anulação das referidas faturas;-------------------- 

b.Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento do teor da deliberação 

do órgão do executivo municipal, à Divisão de Ambiente, em vista a que 
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os mesmos encetem as diligencias tendentes à operacionalização de tal 

deliberação.--------------------------------------------------------

c.Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

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

Chaves, 29 de julho 2020---------------------------------------------

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

(Sandra Pereira)----------------------------------------------------

Em anexo: Certificado de divida-------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG.º DELMAR FERNANDES, DE 

2020.08.10. -------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Victor Santos. ------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.08.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº2/UCP/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE 

CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021  – RELATÓRIO FINAL. ---------- 

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 8 de junho de 2020 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos 

especiais, para o ano letivo de 2020/2021; -------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica “Vortal”, as propostas das seguintes empresas: 

- Auto Viação do Tâmega, Lda.; -------------------------------------- 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves; ------------------- 

- Turichaves, Unipessoal, Lda.; ------------------------------------- 

- Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda. --------------------------------- 

- Considerando que, fora do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica “Vortal”, a proposta da seguinte empresa: ----- 

- Transportes Ricardo Lourenço, Lda. -------------------------------- 

- Considerando que, no dia 7 de agosto de 2020, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória das propostas apresentadas 

pelos concorrentes devidamente identificados no citado relatório; --- 

- 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; -------------------------------- 
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- 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, Dr.ª Zuleika Rodrigues. ------- 

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

Chaves, 24 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

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

Susana Borges ------------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 

Relatório preliminar ------------------------------------------------ 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 1”. ------------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 1”, pelo preço total de € 18 615,00 (dezoito mil, 

seiscentos e quinze euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. - 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, OVNITUR – VIAGENS E TURISMO, LDA., com sede 

no ……………………., 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 ………………. residente 

no …………………, portadora do Cartão do Cidadão n.º …………., válido até ……….., 

na qualidade de ………… da mencionada sociedade, conforme certidão 

permanente, documento que fica arquivado junto ao processo. -------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 
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1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 18 615,00 (dezoito mil, 

seiscentos e quinze euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 
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entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. --------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., emitido pela ……………… no valor de € 558,45 

(quinhentos e cinquenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), 

correspondendo a 3% do valor da prestação de serviços objeto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 
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1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. -------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 
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2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ------ 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 2”. ------------------------ 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 2”, pelo preço total de € 18 615,00 (dezoito mil, 

seiscentos e quinze euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. - 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, OVNITUR – VIAGENS E TURISMO, LDA., com sede 

no ……………………., 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 ………………. residente 

no …………………, portadora do Cartão do Cidadão n.º …………., válido até ……….., 
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na qualidade de ………… da mencionada sociedade, conforme certidão 

permanente, documento que fica arquivado junto ao processo. -------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

d) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

e) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

f) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 
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2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 18 615,00 (dezoito mil, 

seiscentos e quinze euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. --------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

e) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

f) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 
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g) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

h) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ----------- 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., emitido pela ……………… no valor de € 558,45 

(quinhentos e cinquenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), 
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correspondendo a 3% do valor da prestação de serviços objeto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 
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Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; --------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. ---------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 6”. ------------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 
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circuito n. 6”, pelo preço total de € 18 700,00 (dezoito mil e 

setecentos euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. --- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 
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Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 18 700,00 (dezoito mil 

e setecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 
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3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 
segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. -- 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 
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5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., emitido pela ……………… no valor de € 561,00 

(quinhentos e sessenta e um euros), correspondendo a 3% do valor da 

prestação de serviços objeto do presente contrato. ------------------ 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 
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9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. -------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. -------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 
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6- Este contrato foi 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 ……/20. ---------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 7”. ------------------------ 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 7”, pelo preço total de € 20 400,00 (vinte mil e 

quatrocentos euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. --- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. ------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 
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1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 20 400,00 (vinte mil e 

quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. --------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 
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a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 
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c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ----------- 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..,emitido pela ……………… no valor de € 612,00 

(seiscentos e doze euros), correspondendo a 3% do valor da prestação 

de serviços objeto do presente contrato. --------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 
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5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 
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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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. -------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. ---------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 8”. ------------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 8”, pelo preço total de € 20 400,00 (vinte mil e 

quatrocentos euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. ---- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 
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2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ----------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. ---------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 20 400,00 (vinte mil e 

quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 
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3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. --------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. - 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; -------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 
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pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. -------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..,emitido pela ……………… no valor de € 612,00 

(seiscentos e doze euros), correspondendo a 3% do valor da prestação 

de serviços objeto do presente contrato. --------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 
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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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 
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Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. -------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; --------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. ---------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 10”. ----------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 10”, pelo preço total de € 17 000,00 (dezassete mil euros) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 
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…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. --- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. ------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços  ------------------------------------ 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 
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2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. ---------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 17 000,00 (dezassete 

mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 
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c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; -------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais;  ------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ----------- 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..,emitido pela ……………… no valor de € 510,00 

(quinhentos e dez euros), correspondendo a 3% do valor da prestação 

de serviços objeto do presente contrato. ---------------------------- 
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Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. --------------------------------------------------------

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 
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Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; --------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. ---------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 11”. ----------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 11”, pelo preço total de € 8 500,00 (oito mil e quinhentos 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------- 
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Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, TURICHVAVES, UNIPESSOAL, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. --- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. ------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços  ------------------------------------ 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 
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1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 8 500,00 (oito mil e 

quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 
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3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 
segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, o 
período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 5 

dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão ser 
deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. -- 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 
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5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., emitido pela ……………… no valor de € 255,00 

(duzentos e cinquenta e cinco euros), correspondendo a 3% do valor da 

prestação de serviços objeto do presente contrato. ----------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato  ---------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 
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9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. -------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 
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6- Este contrato foi 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 ……/20. ---------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 12”. ----------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 12”, pelo preço total de € 10 198,30 (dez mil, cento e 

noventa e oito euros e trinta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal 

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

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

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, CRUZ VERMELHA – DELEGAÇÃO DE CHAVES, com 

sede  na Rua ………………., titular do NIPC nº ………….registada na 

Conservatória do Registo Comercial de………., neste acto legalmente 

representada por …………….., titular do Cartão do Cidadão nº ………………, na 

qualidade de representante legal. ---------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. ------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 
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2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. ---------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 10 198,30 (dez mil, 

cento e noventa e oito euros e trinta cêntimos), acrescido de IVA à 

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

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. --------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ----------------------- 
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b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 
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d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ----------- 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..emitido pela ……………… no valor de € 305,95 

(trezentos e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), correspondendo 

a 3% do valor da prestação de serviços objeto do presente contrato. - 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato -----------------------------------------------  

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 
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6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

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

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  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 13”. ----------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 13”, pelo preço total de € 6 458,30 (seis mil, quatrocentos 

e sessenta e oito euros e trinta cêntimos) acrescido de IVA à taxa 

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

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, CRUZ VERMELHA – DELEGAÇÃO DE CHAVES, com 

sede na Rua ………………., titular do NIPC nº ………….registada na Conservatória 

do Registo Comercial de………., neste acto legalmente representada por 

…………….., titular do Cartão do Cidadão nº ………………, na qualidade de 

representante legal. ----------------------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 
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1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. ------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 6 458,30 (seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito euros e trinta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. ------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 158 

                                                                  _____________________ 

 
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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. -- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 
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bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; - 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ----------- 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..,emitido pela ……………… no valor de € 193,75 

(cento e noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos), 

correspondendo a 3% do valor da prestação de serviços objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato -----------------------------------------------  

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 
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serviços ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ----------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ----------------------------- 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 
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exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ----- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; --------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. ------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 13” ------------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 13”, pelo preço total de € 6 458,30 (seis mil, quatrocentos 

e sessenta e oito euros e trinta cêntimos) acrescido de IVA à taxa 

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

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, CRUZ VERMELHA – DELEGAÇÃO DE CHAVES, com 

sede na Rua ………………., titular do NIPC nº ………….registada na Conservatória 

do Registo Comercial de………., neste acto legalmente representada por 

…………….., titular do Cartão do Cidadão nº ………………, na qualidade de 

representante legal. ------------------------------------------------ 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 
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2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços -------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços  ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço --------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ----------- 

g) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

h) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

i) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. ---------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 
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Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1- O encargo total do presente contrato é de € 6 458,30 (seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito euros e trinta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª --------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual ---------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------- 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

i) O segundo contratante não receberá quaisquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ---- 

j) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

k) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; -------------------- 

l) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 
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Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. --- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; -------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. --------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. -------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., ------------------------------------------- 

emitido pela ……………… no valor de € 193,75 (cento e noventa e três euros 

e setenta e cinco cêntimos), correspondendo a 3% do valor da prestação 

de serviços objeto do presente contrato. ---------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços --------------------------------------------------- 
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A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ----------------------------- 

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

Rescisão do contrato ------------------------------------------------ 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------- 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ------------------------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. --------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

9 – No início do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos --------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. -------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ----------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ----------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ------ 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 14” ------------------------- 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 14”, pelo preço total de € 8 330,00 (oito mil, trezentos 

e trinta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, TURICHVAVES, UNIPESSOAL, LDA., com sede no 

………………………., Pessoa Coletiva n.º ……………., com o mesmo número de matricula 
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na Conservatória do Registo Comercial de ……., com o capital social de 

…………. euros,  neste ato legalmente representada por ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. ---- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços -------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços -------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço --------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ----------- 

j) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

k) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 
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l) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. ---------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 8 330,00 (oito mil, 

trezentos e trinta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª --------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual ---------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. - 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------- 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

m) O segundo contratante não receberá quaisquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. ---- 

n) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 
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contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

o) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; -------------------- 

p) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. --- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os  

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; -------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. --------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. -------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..,  ------------------------------------------ 
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emitido pela ……………… no valor de € 249,90 (duzentos e quarenta e nove 

euros e noventa cêntimos), correspondendo a 3% do valor da prestação 

de serviços objeto do presente contrato. ---------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços --------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ----------------------------- 

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

Rescisão do contrato ------------------------------------------------ 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------- 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ------------------------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. --------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos --------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

realizar. ---------------------------------------------------------- 
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2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. -------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ----------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ----------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ------ 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 15” ------------------------- 
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No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 15”, pelo preço total de € 12 750,00 (doze mil, setecentos 

e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, TURICHVAVES, UNIPESSOAL, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. ---- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços -------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços -------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 
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tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço --------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ----------- 

m) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

n) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

o) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. ---------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 12 750,00 (doze mil, 

setecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª --------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual ---------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: --- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------- 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 
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2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

q) O segundo contratante não receberá quaisquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. 

r) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

s) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; -------------------- 

t) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

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

Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. --- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; -------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. --------- 
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4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. -------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------- 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., ------------------------------------------- 

emitido pela ……………… no valor de € 382,50 (trezentos e oitenta e dois 

euros e cinquenta cêntimos), correspondendo a 3% do valor da prestação 

de serviços objeto do presente contrato. ---------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços --------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ----------------------------- 

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

Rescisão do contrato ------------------------------------------------ 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------- 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência  na celebração do novo contrato. ------------------------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. --------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 
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do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

9 – No inicio do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

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

Alteração dos circuitos --------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. -------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ----------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ----------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ------ 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 
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5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 17”. ------------------------ 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 17”, pelo preço total de € 16 660,00 (dezasseis mil, 

seiscentos e sessenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

………………………., 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 ………………, natural 

de ……………, residente em …………………. portador do Bilhete de Identidade n.º 

…………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa,  e por ……………., 

natural da ………, residente na ………………., titular do Cartão do Cidadão nº 

…………., válido até ……… na qualidade de …………. da mencionada sociedade, 

conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao processo. ---- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. ---------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------ 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. --------------------------------------------- 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 
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2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

p) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

q) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

r) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios. --------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 16 660,00 (dezasseis 

mil, seiscentos e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 
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1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações.  

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

u) O segundo contratante não receberá quailquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

v) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

w) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; -------------------- 

x) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante.  

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. --- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; 
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b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; -------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., emitido pela ……………… no valor de € 499,80 

(quatrocentos e noventa e nove euros e oitenta cêntimos), 

correspondendo a 3% do valor da prestação de serviços objeto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato -----------------------------------------------  

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente 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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 
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4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência na celebração do novo contrato. ------------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. --------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

9 – No início do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato.  

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-
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A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ------ 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. -------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA 

O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. 21”. ------------------------ 

No dia … de ………… de 2020, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 - 

circuito n. 21”, pelo preço total de € 6 796,60 (seis mil, setecentos 

e noventa e seis euros e sessenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa 

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

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, CRUZ VERMELHA – DELEGAÇÃO DE CHAVES, com 

sede na Rua ………………., titular do NIPC nº ………….registada na Conservatória 

do Registo Comercial de………., neste acto legalmente representada por 

…………….., titular do Cartão do Cidadão nº ………………, na qualidade de 

representante legal. ---------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

concelho de Chaves, para o ano letivo 2020/2021. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. --- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. --------------------------------------------- 
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2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços -------------------------------------  

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2020/21, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------ 

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

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ----------- 

s) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. -------------- 

a) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 
Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. -------------------------- 

b) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. --------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

4. São obrigatórias as condições de higiene que decorrem da decisão 

da DGS, de forma a evitar a propagação de contágios.----------------- 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 6 796,60 (seis mil, 

setecentos e noventa e seis euros e sessenta cêntimos), acrescido de 

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

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 
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3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. ---------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e ulteriores alterações. 

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

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. -- 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

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

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá qualquer pagamento pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; -------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante.  

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a 

cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 

entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 
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pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos 

efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. --- 

2. Podem constituir casos de força maior, se se verificarem os 

requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundação, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seu subcontratados; -------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

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

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº …………..,emitido pela ……………… no valor de € 203,90 

(duzentos e três euros e noventa cêntimos), correspondendo a 3% do 

valor da prestação de serviços objeto do presente contrato. --------

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

…………….., mediante deliberação camarária de … de agosto de 2019 com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------- 

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

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------- 

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

Rescisão do contrato -----------------------------------------------  

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 
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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 ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. -- 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência na celebração do novo contrato. ------------------------ 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. --------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

9 – No início do ano letivo é disponibilizado ao segundo contratante 

uma listagem com o nome dos alunos a transportar, não podendo ser 

incluída nenhuma criança sem a prévia aprovação dos serviços 

competentes do primeiro contratante, sob pena de rescisão do contrato.  

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

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

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

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

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

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

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

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da prestação da caução, taxas e 

emolumentos, designadamente relativos ao contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

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

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 
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Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Caraterísticas dos veículos ----------------------------------------  

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

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

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 por deliberação camarária de  … de ….. de 2020; ------ 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de agosto de 2020; ------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de …. de 2020. --------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: …………..; Cabimento n.º …../2020 de … de …. 

de 2020; Compromisso n.º …../2020 de …/…/2020; ---------------------- 

6- Este contrato foi 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 ……/20. -------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2020.08.25. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------ 

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. CONCURSO PÚBLICO Nº1/UCP/2020 – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS, PARA OS 

ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO 

Nº12/UCP/2020. ----------------------------------------------------- 

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 
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de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 8 de junho de 2020, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

fornecimento de refeições escolares, com confeção local e refeições 

transportadas, para os alunos das escolas do 1.º ciclo e crianças do 

jardim de infância da rede pública do Concelho de Chaves; ----------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica “Vortal”, as propostas das seguintes empresas: 

- Eurest (Portugal) Lda.; ------------------------------------------- 

- Gertal SA; -------------------------------------------------------- 

- Uniself – Sociedade de Restaurantes Púb. E Privados, S.A.; -------- 

- ICA – Indústria e Comércio Alimentar, S.A. ------------------------ 

- Considerando que, no dia 6 de agosto de 2020, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória da proposta apresentada pelo 

concorrente “Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes, 

Lda.”, pelo valor de 225.979,25€ (duzentos e vinte e cinco mil, 

novecentos e setenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; --------------------------------------- 

- 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 

–, o concorrente “Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e 

Privados, S.A.” veio pronunciar-se em sede de audiência prévia quanto 

ao sentido de decisão plasmado no relatório preliminar; ------------- 

- Considerando que, após análise detalhada das alegações apresentadas 

pela empresa “Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, 

S.A.”, o júri, deliberou, julgar improcedentes todas as alegações 

apresentadas pelo referido concorrente, não sendo as mesmas 

suscetíveis de alterar o sentido de adjudicação perfilhado no 

relatório preliminar; ----------------------------------------------- 

- 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, Dr.ª Lídia Pinto. ------------- 

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

Chaves, 19 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

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

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA “FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS, PARA OS 

ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E CRIANÇAS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES – ANO LETIVO 2020/2021”.  -------- 
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No dia … de ……. 2020, celebram o presente contrato de prestação de 

serviços para o “fornecimento de refeições, com confeção local e 

refeições transportadas, para os alunos das escolas do 1º ciclo e 

crianças dos jardins-de-infância da rede pública do concelho de 

Chaves”, – ano letivo 2020/2021”, pelo valor global de € 225 979,25 

(duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove euros e 

vinte e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva nº 

501205551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Chaves, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho 

de Chaves, com domicílio necessário o Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves. --------------------------------------------------------- 

Como segundo contratante, EUREST (PORTUGAL) – Sociedade Europeia de 

Restaurantes, Lda. Pessoa Coletiva número ………………, com sede na 

…………………………………., com o mesmo número de matricula na Conservatória do 

Registo Comercial de ………………, com o capital social de ……………… euros, 

representada no ato por …………………………….., com domicílio profissional na 

Rua …………………….., portador do Cartão do Cidadão nº …………., válido até 

………………., na qualidade de …………… da referida firma, o qual tem poderes 

para outorgar o presente contrato, conforme …………….. em anexo, 

documentos que ficam arquivados junto ao presente contrato.  ------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1 - O presente contrato tem por objeto de acordo com as cláusulas 

técnicas descritas na parte II do caderno de encargos, documento que 

faz parte integrante do presente contrato, o fornecimento de refeições 

escolares, com confeção local e refeições transportadas, para os 

alunos das Escolas do 1º Ciclo e crianças dos jardins de infância da 

rede pública do Município de Chaves, conforme consta no Anexo A do 

Caderno de Encargos. ----------------------------------------------- 

2 – Durante as interrupções letivas e ao abrigo das atividades de 

apoio à família será alargado aos alunos do pré-escolar, 1º, 2º 3º 

ciclos, secundário e alunos com necessidades educativas. ----------- 

3 - A quantidade previsível de refeições diárias a fornecer a cada 

estabelecimento de ensino, para o ano letivo 2019/2020, é a constante 

no Anexo A – Grupo de Escolas e Jardins de Infância – do caderno de 

encargos, num total de 548 refeições/dia e durante a interrupção letiva 

é de 89 refeições/dia. --------------------------------------------- 

4 – Poderá ser ampliado ou diminuído o número de refeições, por 

crescimento ou diminuição do número de alunos. --------------------- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------ 

1 - Os serviços objeto do presente contrato serão prestados no 

refeitório do Centro Escolar de Santa Cruz Trindade, ou outros locais 

indicados pelo primeiro contratante, nomeadamente por motivos de 

visita de estudo. --------------------------------------------------- 

2 – Relativamente às outras escolas, o serviço consistirá no 

fornecimento de refeições transportadas, conforme o mencionado no 

Anexo A, do caderno de encargos, documento que faz parte integrante 

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

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

Prazo e início da prestação de serviços ---------------------------- 

1 – A execução do fornecimento das refeições tem a duração de um ano 

letivo (entre 01 de setembro de 2020 e 30 de agosto de 2021). ------ 

2 - O segundo contratante fornecerá refeições todos os dias úteis, de 

acordo com o calendário escolar aprovado pelo primeiro contratante, 

durante a vigência do contrato. ------------------------------------ 
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3 - Nos períodos de interrupção letiva o segundo contratante obriga-

se a fornecer refeições aos Jardins de Infância de Chaves, Centro 

Escolar – Santa Cruz Trindade, Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro, prevendo-se o total de 7921 refeições, distribuídas pelos 

seguintes períodos: ------------------------------------------------ 

- Primeiro Período: ------------------------------------------------ 

  a. Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; ------ 

  b. Interrupção letiva do Natal; ----------------------------------- 

- Segundo Período: -------------------------------------------------- 

  a. Interrupção letiva do Carnaval; ------------------------------- 

  b. Interrupção letiva da Páscoa; --------------------------------- 

- Terceiro Período: ------------------------------------------------- 

  a. Interrupções letivas de verão. --------------------------------- 

4. Por questões logísticas ou quando o número mínimo não for cumprido 

para os jardins de infância do Centro Escolar e de Chaves, o primeiro 

contratante poderá optar por criar um grupo misto, a alimentar no 

refeitório do Centro Escolar, Santa Cruz Trindade. ------------------ 

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

Requisitos do fornecimento ----------------------------------------- 

1- O fornecimento das refeições terá de ser executado em perfeita 

conformidade com as condições estabelecidas nos documentos contratuais 

e demais legislação em vigor e deverão respeitar os requisitos técnicos 

do sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), de acordo 

com o previsto no Regulamento (CE), nº. 852/2004 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 29 de abril e Regulamento (CE), nº. 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de janeiro. ----------------- 

2 – O segundo contratante é responsável pela qualidade e condições 

higieno-sanitárias do fornecimento das refeições, correndo por sua 

conta e reparação dos donos e prejuízos nos casos de intoxicação 

alimentar. --------------------------------------------------------- 

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

Preço da refeição -------------------------------------------------- 

Nos termos da proposta apresentada pelo segundo contratante, o preço 

base por refeição é de 1,75 € (um euro e setenta e cinco cêntimos). - 

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

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

1- O encargo total do presente contrato é de € 225 979,25 (duzentos e 

vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove euros e vinte e cinco 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.  --------------- 

2 – Para efeitos de pagamento, o segundo outorgante deve apresentar 

ao primeiro contratante as correspondentes faturas discriminadas 

referentes ao número de refeições servidas no mês anterior, nos 

primeiros 5 dias úteis de cada mês com todos os elementos 

justificativos do montante a pagar. -------------------------------- 

3- O segundo contratante, emite fatura eletrónica, nos termos do artigo 

299º-B, do CCP. ---------------------------------------------------- 

4- O pagamento do encargo previsto no número anterior será efetuado 

no prazo máximo de 60 dias, a contar da data da apresentação da 

respetiva fatura. ---------------------------------------------------  

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

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 8ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 



                                                                F. 191 

                                                                  _____________________ 

 
1 – O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual 

ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem 

prévia autorização do primeiro contratante. ------------------------ 

2 – Para efeitos da autorização prevista no número anterior deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante; ------------------------------------------------ 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o 

cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no 

artigo 55º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e se tem 

capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual 

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

3 – O segundo contratante não poderá, por qualquer forma, subcontratar 

terceiras entidades para a realização de tarefas relativas ao objeto 

do presente contrato, sem prévio consentimento do primeiro 

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

4 – A cessação da posição contratual e a subcontratação regem-se pelo 

disposto nos artigo 316º e 324º do CCP. ---------------------------- 

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

Representação ------------------------------------------------------ 

1 – O segundo contratante, no prazo de 15 dias úteis contados a partir 

da celebração do presente contrato, deverá informar por escrito, o 

primeiro contratante, da pessoa e respetiva categoria que o 

representará junto do primeiro contratante.  ----------------------- 

2 – A eventual substituição dos referidos representantes deverá ser 

comunicada, por escrito, no prazo de 5 dias úteis a contar da mesma. 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, o …………………., mediante 

deliberação do executivo camarário do passado dia …/…/2020, com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Notificações, informações e comunicações --------------------------- 

1 – Todas as notificações, informações e comunicações a enviar por 

qualquer das partes, deverão ser efetuadas, por escrito, com 

suficiente clareza, para que o destinatário fique ciente da respetiva 

natureza e conteúdo. ----------------------------------------------- 

2 – O segundo contratante deve fornecer ao primeiro contratante os 

dados referentes ao peso da matéria-prima utilizada na refeição, de 

acordo com o descrito no anexo - D (Capitações dos vários alimentos). 

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

Direito de Auditoria e Inspeção ------------------------------------ 

1 – O primeiro contratante, pode realizar auditorias e inspeções com 

vista à monitorização da qualidade do fornecimento e cumprimento das 

obrigações legais por parte do primeiro contratante e, quando 

justificado, aplicar sanções em caso de incumprimento. ------------- 

1.1. – Para o efeito, pode a qualquer momento e sempre que o entender 

recolher amostras e mandar proceder às análises, ensaios e provas em 

laboratórios oficiais e/ou acreditados. ---------------------------- 

1.2. – Nas ações de inspeção e auditoria, o primeiro contratante poderá 

fazer-se substituir por uma entidade externa, pública ou privada, de 

reconhecido mérito na especialidade e/ou certificada para o efeito, a 

qual poderá ter intervenção em qualquer fase do processo, 

designadamente na produção, aquisição, armazenagem, 

manipulações/confeção, conservação e distribuição. Tal não invalida 

as ações de fiscalização e verificação diárias a realizar pelo 
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representante do primeiro contratante, gestor do contrato, na unidade 

central e unidades locais. ----------------------------------------- 

2 - O segundo contratante obriga-se a permitir que o gestor do 

contrato, audite ou inspecione os serviços prestados, objeto do 

presente contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte, aquilo que 

não esteja de acordo com as indicações contratuais, ou com a boa 

prática corrente. -------------------------------------------------- 

3 – O exercício do direito de auditoria e inspeção por parte do 

primeiro contratante não exclui, de forma alguma, a responsabilidade 

do segundo contratante no caso de verificação posterior de deficiência 

na execução do presente contrato. ----------------------------------- 

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

Controlo da execução do serviço ------------------------------------ 

O controlo da execução do serviço tem por finalidade: -------------- 

1 – Verificar se a execução dos serviços de refeições estão a ser 

prestados em conformidade com os requisitos estabelecidos 

contratualmente, nomeadamente: -------------------------------------- 

a.  Verificar se o pessoal se encontra devidamente uniformizados e 

preparado; --------------------------------------------------------- 

b. Verificar se o número de trabalhadores efetivamente ao serviço é o 

constante no mapa de pessoal, apresentado na proposta do segundo 

contratante; ------------------------------------------------------- 

c. Verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade, capitações 

alimentares e demais exigências previstas nas condições técnicas do 

caderno de encargos (Parte II); ------------------------------------- 

d. Verificar o cumprimento das regras de higiene e segurança alimentar, 

em conformidade com o HACCP; --------------------------------------- 

e. Verificar o cumprimento da ementa pré-estabelecida; -------------- 

f. Verificar a disponibilidade de uma opção vegetariana; ------------ 

g. Verifica a temperatura nos equipamentos de frio; ----------------- 

h. Verificar a simpatia e correção no atendimento; ------------------ 

i. Verificar a eficiência do serviço; ------------------------------- 

j. Acompanhar e tratar as “não conformidades” detetadas e as respetivas 

medidas corretivas e preventivas aplicáveis. ------------------------ 

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

Incumprimento do contrato ------------------------------------------ 

1 – Sanções: ------------------------------------------------------- 

a) Em caso de incumprimento de um dos condicionalismos estabelecidos 

nos números 5.5 e 5.7.1, artigo 1º, Parte II, do caderno de encargos, 

o segundo contratante sofrerá um desconto no valor de 5% da faturação 

do mês em que ocorreu o incumprimento; ----------------------------- 

b) Sempre que o segundo contratante cometer irregularidades, nos 

termos do número 2.1., artigo 5º, Parte II, do caderno de encargos, 

sofrerá um desconto no valor de 10% sobre o valor total do número de 

refeições servidas naquele dia; ------------------------------------ 

c) Sempre que o segundo contratante cometer uma das irregularidades, 

constantes do número 2.2., artigo 5º, alínea a), d), g) e h), do número 

1.4., do arigo 6º, nº34, do artigo 8º, Parte II, do caderno de 

encargos, sofrerá uma penalização no valor de 2% da faturação do mês 

em que ocorreu o incumprimento; ------------------------------------- 

d) Se a substituição prevista no número 2.3., do artigo 6º, Parte 

II, do CE, não se verificar, o segundo contratante sofrerá uma 

penalização, no valor de 55 sobre o valor total do número de refeições 

servidas naquele dia. ----------------------------------------------- 

e) Em caso de incumprimento das quantidades, qualidade e variedade 

do cardápio resultantes das ementas, o segundo contratante sofrerá uma 
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penalização, no valor de 2% da faturação, do mês em que ocorreu o 

incumprimento. ----------------------------------------------------- 

f) Quando não for  respeitado o nº de trabalhadores a que o segundo 

contratante se vinculou na proposta ou incumprimento do nº4 e 9.1., 

do artigo 9º, Parte II, do presente Caderno de Encargos será aplicada, 

no mês seguinte ao do incumprimento, uma penalização, no valor de € 

30,00 (trinta euros) por cada trabalhador epor cada dia de falta, de 

acorod com a seguinte fórmula: ------------------------------------- 

Cp = € 30,00 x Nd x Nt --------------------------------------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

Cp – Custo do pessoal em falta a deduzir na fatura ------------------ 

Nd – Número de dias em falta ---------------------------------------- 

Nt – Número de trabalhadores em falta ------------------------------ 

g) Nos termos do nº6, do artigo 75º, do CCP, quando não forem 

respeitadas as categorias de pessoal a que o segundo contratante se 

vinculou na proposta, será aplicada uma penalização, no valor de 2% 

da faturação do mês em que ocorreu o incumprimento. ---------------- 

h) Em caso de incumprimento do número de horas de formação 

constantes da proposta, a que o segundo contratante se vinculou e nos 

termos do nº 33, do artigo 8º, II parte do caderno de encargos, o 

primeiro contratante poderá deduzir, na fatura do mês do 

incumprimento, o custo calculado pela seguinte fórmula: ------------- 

Cf = Nh x Ch -------------------------------------------------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

Cf – Custo da formação em falta a deduzir na fatura ----------------- 

Nh – Número de horas por formando em falta ------------------------- 

Ch – Custo hora, por formando, estimado para dedução - € 10,00 ----- 

i) O cumprimento das sanções previstas nos pontos anteriores, não 

exclui o direito de rescisão do contrato por parte do primeiro 

contratante, principalmente quando os incumprimentos persistem, são 

reiterados esporadicamente ou são graves. -------------------------- 

j) Da impossibilidade administrativa de se concretizarem as 

penalizações referidas, no mês de incumprimento, estas concretizar-

se-ão nos meses seguintes considerando os valores referência do mês 

do incumprimento. -------------------------------------------------- 

2 – Suspensão do fornecimento: -------------------------------------  

a) Sempre que se verifique uma suspensão parcial ou temporária do 

fornecimento, objeto do presente contrato, por parte do segundo 

contratante, este ficará sujeito ao pagamento de uma multa 

correspondente ao valor das refeições em falta e indemnizará o primeiro 

outorgante das despesas eventualmente realizadas com o fornecimento 

de alimentação alternativa; ---------------------------------------- 

b) Sempre que se verifique uma suspensão, parcial ou temporária, 

por razões imputáveis ao primeiro contratante, não comunicada com a 

antecedência mínima de 24 horas, o segundo outorgante terá direito a 

uma indemnização correspondente ao total das refeições encomendadas; 

c) Sempre que se verifique uma suspensão, parcial ou temporária, 

por razões imputáveis ao primeiro contratante, comunicadas com mais 

de 24 horas de antecedência, o segundo outorgante terá direito a uma 

indemnização calculada de harmonia com o seguinte critério:  -------- 

• = Quantidade diária média de refeições encomendadas no 

último mês X (encargos com pessoal + encargos gerais e lucro) X nº de 

dias de suspensão. ------------------------------------------------- 

d) Sempre que se verifique uma suspensão por período prolongado, 

por razões imputáveis ao primeiro contratante, a indemnização prevista 

na alínea anterior será negociada entre o primeiro contratante e o 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 
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3 – Qualidade e quantidade da refeição servida: -------------------- 

a) Sempre que forem obtidas, pelo primeiro contratante ou por outras 

entidades oficiais, análises feitas em laboratórios acreditados ou de 

referência com resultados não aceitáveis no que respeita à qualidade 

ou de referência com resultados não aceitáveis no que respeita à 

qualidade das refeições, fica o segundo contratante sujeito aos 

parâmetros de avaliação (limites) utilizados pelos laboratórios 

contratados e poder-lhe-á ser aplicada uma multa correspondente ao 

valor total das refeições fornecidas no mês a que respeita o resultado 

obtido, independentemente do direito de rescisão do contrato, conforme 

o disposto no artigo 13º das Cláusulas Jurídicas; ------------------ 

b) Se forem realizadas auditorias pelo primeiro contratante ou por 

outras entidades oficiais, que verifiquem situações violadoras do 

cumprimento do presente contrato, o primeiro contratante poderá exigir 

o não pagamento da totalidade das refeições encomendadas nesse dia, 

sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, conforme o 

disposto no artigo 13º das Cláusulas Jurídicas. -------------------- 

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

Diferendos --------------------------------------------------------- 

Os diferendos surgidos na fase de verificação centrados na boa execução 

do contrato, entre o representante do primeiro contratante e o segundo 

contratante serão resolvidos nos seguintes termos:  ---------------- 

a) Se o diferendo incidir sobre aspetos quantitativos ou 

qualitativos das refeições a servir, nesse mesmo dia, a decisão a 

tomar de imediato compete ao representante do primeiro contratante; 

b) Se o diferendo incidir sobre produtos não destinados a consumo 

imediato, poderá recorrer-se aos organismos com competência específica 

na matéria; --------------------------------------------------------- 

c) Se o diferendo incidir sobre a não aprovação da proposta de 

ementas mensal, por não constarem os requisitos de qualidade 

estabelecidos contratualmente, prevalece a vontade do representante 

do primeiro contratante, gestor do contrato. ------------------------ 

d) Em qualquer dos casos, e se o diferendo incidir sobre rejeição 

de produtos, por não cumprimento da legislação do sector alimentar em 

vigor, o segundo contratante poderá reclamar para o primeiro 

contratante num prazo não superior a 48 horas, para o que deverá 

apresentar justificação dos factos invocados; ---------------------- 

e) O primeiro contratante dará conhecimento da sua decisão no prazo 

de 5 dias úteis. Decorrido aquele prazo sem que tenha havido qualquer 

comunicação, deverá entender-se que foram aceites as justificações 

apresentadas pelo segundo contratante. ----------------------------- 

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

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 com o prazo 

previsível para restabelecer a situação. --------------------------- 

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

Caução ------------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice Nº ………….., emitido pela ……………… no valor de € 6 779,38 

(seis mil, setecentos e setenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), 
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correspondendo a 3% do valor do fornecimento objeto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

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

Resolução do contrato ---------------------------------------------- 

1 – O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pelo primeiro 

contratante e pelo segundo contratante nos termos do disposto nos 

artigos 325º do CCP e nos casos previstos no presente contrato. ---- 

1.1. – Resolução do contrato por iniciativa do segundo contratante: - 
1.1.1. O segundo contratante tem o direito de resolver o contrato 

nos casos previstos na lei ou no presente contrato. ----------------- 

1.1.2. A decisão da resolução do contrato terá de ser fundamentada 

e não poderá afetar os fornecimentos num prazo de 120 dias a contar 

da data da notificação ao primeiro contratante. -------------------- 

1.1.3. O segundo contratante poderá desistir da resolução do 

contrato atendidas as justificações apresentadas pelo primeiro 

contratante ou cumpridas as respetivas obrigações. ----------------- 

1.1.4. Em caso de resolução por razões imputáveis ao primeiro 

contratante, o segundo contratante terá direito a ser indemnizado 

pelos emergentes e lucros cessantes. ------------------------------- 

1.2. – Resolução do contrato por iniciativa do primeiro contratante:  
1.2.1. O primeiro contratante poderá rescindir total ou parcialmente 
o contrato sempre que, por razões imputáveis ao segundo contratante, 

o normal fornecimento de refeições aos seus utentes se encontra 

gravemente prejudicado, previstas no artigo 333º do CCP. ----------- 

1.2.2. Sem prejuízo de outras situações de grave violação das 

obrigações assumidas pelo segundo contratante previstas no presente 

contrato, o primeiro contratante pode resolver o contrato a título 

sancionatório nos seguintes casos: --------------------------------- 

a) Utilização abusiva ou acentuada deterioração das instalações, 

equipamento e material; -------------------------------------------- 

b) Prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem a 

quantidade ou afetem a qualidade do fornecimento de refeições ou o 

normal funcionamento dos refeitórios; ------------------------------ 

c) Oposição do segundo contratante ao exercício dos poderes de 

fiscalização do primeiro contratante; ------------------------------ 

d) Falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obrigações 

contratuais. ------------------------------------------------------- 

e) Resultados não aceitáveis, no que respeita à qualidade das 

refeições, resultantes de análises efetuadas em laboratórios 

credenciados. ------------------------------------------------------ 

2 – A resolução do presente contrato produz efeitos a partir da data 

fixada na respetiva notificação. ----------------------------------- 

3 – A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de 

responsabilidade civil ou criminal por atos corridos durante a 

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

4 – Em caso de resolução do contrato, o segundo contratante não goza 

do direito de retenção, devendo entregar, imediatamente as instalações 

e equipamentos por si utilizados, em bom estado de conservação e 

limpeza. ----------------------------------------------------------- 

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

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

1 - São da responsabilidade exclusiva do segundo contratante todas as 

obrigações que resultem da utilização direta ou indireta de direitos 

de propriedade intelectual designada manente, desenhos registados, 

marcas de comércio ou fabrico, bem como a obtenção das autorizações 

necessárias e o pagamento dos correspondentes encargos. ------------- 
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2 – O segundo contratante será o único responsável no caso de 

reclamação ou processo judicial, resultante de violação ou alegada 

violação dos direitos referidos no número anterior. ----------------- 

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

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

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de 

procedimento, caderno de encargos e respetivos anexos, a proposta do 

segundo contratante e, bem assim, todos os outros documentos que sejam 

referidos no presente contrato. ------------------------------------ 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto, sobre a matéria, no artigo 

96º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------ 

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

Regulamento Geral de Proteção de Dados ----------------------------- 

Para efeitos do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU 

2016/679 do P.E. e do Conselho de vinte e sete de abril (RGPD), e 

depois de previamente informados acerca do conteúdo do RGPD, os 

contratantes prestam expressamente o seu consentimento à incorporação 

e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ---------------------------------------- 

Cláusula 23ª ------------------------------------------------------- 

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, com publicação de anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia relativo ao presente contrato, foi 

autorizado por deliberação camarária do passado dia … de …… 2020; -- 

3- A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

despacho praticado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, na 

ausência do Presidente, Dr. Francisco Melo, em 19/08/2020, e 

posteriormente presente em reunião do executivo camarário de 31 de 

agosto para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA. --------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por despacho 

praticado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, na ausência 

do Presidente, Dr. Francisco Melo, em 19/08/2020, e posteriormente 

presente em reunião do executivo camarário de 31 de agosto para 

ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA. ---------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 02022099; Cabimento nº 1045/2020; Compromisso 

nº 2375/2020; ------------------------------------------------------- 

6- A repartição plurianual dos encargos relativos à presente a 

prestação de serviços foi autorizada por deliberação da Assembleia 

Municipal, de … de …… de 2020; ------------------------------------- 

7- O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------ 

8 - Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………….. ----- 

Depois de o segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a segurança social, o 

contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes. ------ 

Pelo Primeiro Contratante, ………… ------------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, ……… --------------------------------------- 
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Contrato registado sob o nº……/20. ----------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2020.08.19. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSENCIA DO SENHOR 

PRESIDENTE, DR. FRANCISCO MELO, DE 2020.08.11. ---------------------- 

Aprovo. Adjudique-se nos termos do disposto no n.º3 do artigo 35, do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro com as ulteriores 

alterações. Com base nos pressupostos de urgência para início do 

fornecimento das refeições a 1 de setembro de 2020, verificasse a 

indisponibilidade de decisão em tempo útil, recorrendo à reunião 

extraordinária do Executivo Municipal. ------------------------------ 

À próxima Reunião de Câmara, para ratificação. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, na ausência do Senhor 

Presidente, de 11.08.2020. ------------------------------------------ 

 

 

3. CONCURSO PÚBLICO Nº3/UCP/2020 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS/BENS PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS 

MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA 

OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO 

Nº11/UCP/2020 ------------------------------------------------------ 

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 22 de junho de 2020, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

fornecimento e instalação de equipamentos/bens para a eficiência 

energética de edifícios municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-

42 “Eficiência energética nas infraestruturas públicas da 

Administração Local” – do Programa Operacional Regional do Norte; --- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica “Vortal”, as propostas das seguintes empresas:- 

- DST Solar, S.A.; -------------------------------------------------- 

- Anteros – Emp, Soc.Const. e Obras Públicas, S.A.; ----------------- 

- Ielac – Instalações Eléctricas e Ar Condicionado, Lda.; ----------- 

- Termotérmica Instalações Especiais, Lda.; ------------------------- 

- Citrobox Telecomunicações e Energias Renováveis, Lda.; ------------ 

- Politérmica – Engenharia, Lda.; ----------------------------------- 

- Amener – Eficiência Energética, S.A. ------------------------------ 

- Considerando que, no dia 31 de julho de 2020, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs o seguinte, e passo a citar: ------------------------- 

“1. Propor, nos termos do disposto na alínea a), do n.º2, do artigo 

70.º, conjugado com a alínea d), do n.º2, do artigo 146.º, ambos do 

CCP, a exclusão da proposta apresentada pela empresa “Citrobox 

Telecomunicações e Energias Renováveis, Lda.”, uma vez que não foi 

acompanhada por todos os documentos exigidos nas peças do 

procedimento; ------------------------------------------------------ 
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2. Propor, nos termos do disposto no n.º1, do artigo 73.º, do CCP, 

a adjudicação do lote 1 (Fornecimento e instalação de vãos exteriores) 

à empresa “Anteros – Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A.”, pelo 

valor de 229.900,00€ (duzentos e vinte e nove mil e novecentos euros), 

ao qual acresce iva à taxa legal em vigor, do fornecimento em causa, 

nos termos da proposta apresentada; --------------------------------- 

3. Propor, nos termos do disposto na alínea d), do n.º1, do artigo 

79.º, do CCP, a não adjudicação do lote 2 (Fornecimento e instalação 

de equipamentos de instalações mecânicas de AVAC), e a revogação da 

decisão de contratar este lote, nos termos do disposto no n.º1, do 

artigo 80.º, do CCP, uma vez que ocorreu uma circunstância 

superveniente relativa aos pressupostos da decisão de contratar, que 

justifica uma análise mais criteriosa e detalhada das condições a 

implementar nas instalações mecânicas de AVAC nas piscinas municipais 

da Quinta do Rebentão; ---------------------------------------------- 

4. Propor, nos termos do disposto no n.º1, do artigo 73.º, do CCP, 

a adjudicação do lote 3 (Fornecimento e instalação de painéis 

fotovoltaicos) à empresa “Anteros – Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, 

S.A.”, pelo valor de 44.900,00€ (quarenta e quatro mil e novecentos 

euros), ao qual acresce iva à taxa legal em vigor, do fornecimento em 

causa, nos termos da proposta apresentada; -------------------------- 

5. Propor, nos termos do disposto no n.º1, do artigo 73.º, do CCP, 

a adjudicação do lote 4 (Fornecimento e aplicação de revestimento 

térmico na envolvente opaca) à empresa “Anteros – Emp, Soc. Const. e 

Obras Públicas, S.A.”, pelo valor de 11.540,50€ (onze mil, quinhentos 

e quarenta euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce iva à taxa 

legal em vigor, do fornecimento em causa, nos termos da proposta 

apresentada.” ------------------------------------------------------ 

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

6. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

c) 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; - 

d) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que sejam 

designados como gestores dos contratos, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução destes, os seguintes trabalhadores: ------ 

- Lote 1 – Fornecimento e instalação de vãos exteriores – a Chefe da 

Divisão de Obras Públicas, Eng.ª Amélia Rodrigues; ------------------ 

- Lote 3 – Fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos – o 

Técnico Superior, Eng.º José Figueiredo; ---------------------------- 

- Lote 4 – Fornecimento e aplicação de revestimento térmico na 

envolvente opaca – a Chefe da Divisão de Obras Públicas, Eng.ª Amélia 

Rodrigues. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 
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Susana Borges ------------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS 

PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO 

AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS 

PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

DO NORTE. – LOTE 1. ------------------------------------------------ 

No dia … de …… de 2020, celebram o presente contrato de fornecimento 

e instalação de equipamentos/bens para a eficiência energética de 

edifícios municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-42 “eficiência 

energética nas infraestruturas públicas da administração local” – do 

Programa Operacional Regional do Norte. – Lote 1, pelo preço total de 

€ 229 900,00 (duzentos e vinte e nove mil e novecentos euros), 

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, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A., com sede …………………….., Pessoa 

Coletiva n.º ………………., com o mesmo número de matricula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………………….., titular do Alvará de Construção 

…………………, com o capital social de ………………. euros, legalmente 

representada por ………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 

………………….., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, com domicílio profissional na ………………………….., na qualidade 

de ……………., conforme poderes constantes ……………………, documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato. --------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O objeto do presente contrato consiste no fornecimento e instalação 

de equipamentos/bens para a eficiência energética de edifícios 

municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-42 “Eficiência Energética 

nas Infraestruturas da Administração Local” – do Programa Operacional 

Regional do Norte. ------------------------------------------------- 

- Lote 1 – Eficiência Energética de Edifícios Municipais – Fornecimento 

e Instalação de Vãos Exteriores. ----------------------------------- 

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

Local de fornecimento e instalação --------------------------------- 

Os bens objeto do contrato, devem ser fornecidos e instalados nos 

locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo com o previsto 

no caderno de Encargos – cláusulas técnicas. ----------------------- 

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

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

1. O encargo total do presente contrato é de € 229.900,00 (duzentos e 
vinte e nove mil e novecentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal 

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

2. As quantias devidas, devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias 
após a receção pelo primeiro contratante das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

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

Prazo de execução/fornecimento e instalação ------------------------ 
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1. Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante terá 

100 dias para fornecer e instalar os bens nos edifícios municipais. -  

2. O segundo contratante obriga-se a concluir a execução do serviço 

objeto do presente contrato, com todos os elementos referidos nas 

Cláusulas Técnicas e nos Mapas de Quantidades, previstos no caderno 

de encargos. ------------------------------------------------------- 

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

Obrigações principais do adjudicatário ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, 
no presente contrato e no caderno de encargos, decorrem as seguintes 

obrigações principais: --------------------------------------------- 

a) Obrigação de garantir o fornecimento e a instalação dos bens objeto 
do presente contrato com todos os seus elementos, permitindo a sua 

total operacionalidade, de acordo com o definido nas cláusulas 

técnicas e nos mapas de quantidades, do caderno de encargos; ------- 

b) Obrigação de garantir o fornecimento dos bens objeto do presente 
contrato devidamente certificados e homologados; ------------------- 

c) Obrigação de, imediatamente após a celebração do contrato, reunir 
com técnicos dos serviços municipais no sentido de se operacionalizar 

o fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, tendo em 

conta a sua natureza e o fim a que os mesmos se destinam; ----------- 

d) Obrigação de garantir o cumprimento das condições fixadas para a 
execução dos trabalhos; -------------------------------------------- 

e) Obrigação de garantir a entrega, as condições do fornecimento, a 
conformidade e operacionalidade, a inspeção e testes dos bens objeto 

do contrato, bem assim, como sujeitar-se à fiscalização pelos técnicos 

do município, e/ou outra(s) entidade(s) que estes designarem para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

f) Obrigação de prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro 
contratante; ------------------------------------------------------- 

g) Obrigação de garantir a realização de todos os trabalhos referidos 
no caderno de encargos; -------------------------------------------- 

h) Obrigação de garantir a presença em reuniões de coordenação, sempre 
que solicitas pelo primeiro contratante; ---------------------------- 

i) Obrigação de garantir um serviço de apoio/assistência técnica; --- 
j) A obrigação de garantir a garantia dos bens objeto do contrato; -- 
k) A obrigação de garantia dos serviços identificados na proposta. -- 
Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Forma de execução do contrato -------------------------------------- 

1. Para o acompanhamento de execução do presente contrato, o segundo 

contratante fica obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, 

reuniões de coordenação com os representantes do primeiro contratante, 

das quis deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes 

na reunião. --------------------------------------------------------- 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma 

convocação escrita (que pode ser por via e-mail) por parte do segundo 

contratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

3. O segundo contratante fica também obrigado a apresentar ao primeiro 

contratante, com uma periodicidade mensal, um relatório com a evolução 

de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento de todas 

as obrigações emergentes do contrato. ------------------------------ 

4. No final da execução do contrato, o segundo contratante deve ainda 

elaborar um relatório final, discriminando os principais 

acontecimentos a atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 
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5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais 

documentos elaborados pelo segundo contratante devem ser integralmente 

redigidos em português. -------------------------------------------- 

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

Conformidade e operacionalidade dos bens --------------------------- 

1. O segundo contratante obriga-se a entregar ao primeiro contratante 
os bens objeto do presente contrato com as características, 

especificações e requisitos técnicos, previstos nas Cláusulas Técnicas 

e nos Mapas de Quantidades, do caderno de encargos. ---------------- 

2. Os bens objeto do presente contrato devem ser entregues em perfeitas 
condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotado 

de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento. 

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que 
disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das 

garantias e ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens. - 

4. O segundo contratante é responsável perante o primeiro contratante 
por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que 

existam no momento em que os bens lhe são entregues. --------------- 

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

Entrega e instalação dos bens objeto do contrato ------------------- 

1. Os bens objeto do presente contrato devem ser fornecidos e 

instalados nos locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo 

com o definido nas Cláusulas Técnicas e nos Mapas de Quantidades, do 

caderno de encargos. ----------------------------------------------- 

2. O segundo contratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente 

com a entrega dos bens objeto do presente contrato, todos os documentos 

em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral 

utilização ou funcionamento daqueles. ------------------------------ 

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência 

da posse e da propriedade daqueles para o primeiro contratante, bem 

como o risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo 

das obrigações de garantia que impedem sobre o segundo contratante. 

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do 

presente contrato e respetivos documentos para o local de entrega com 

como a respetiva instalação são da responsabilidade do segundo 

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

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

Inspeção e testes -------------------------------------------------- 

1. Efetuada a entrega e respetiva instalação dos bens objeto do 

presente contrato, o primeiro contratante, por si ou através de 

terceiro por ele designado, no prazo de 30 (trinta) dias, procede à 

inspeção qualitativa e quantitativa dos mesmos, com vista a verificar, 

respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas 

nos Mapas de Quantidades em anexo ao caderno de encargos e se reúnem 

as características, especificações e requisitos técnicos e 

operacionais definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de 

quantidades, do caderno de encargos e na proposta, bem coo outros 

requisitos exigidos por lei. --------------------------------------- 

2. Durante a fase de realização dos testes, o segundo contratante deve 

prestar ao primeiro contratante toda a cooperação e todos os 

esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a 

realização daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para 

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

3. Durante a fase de inspeção a que se refere o número anterior, o 

segundo contratante deve prestar ao primeiro contratante toda a 

cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se 
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representar durante a realização daquela, através de pessoas 

devidamente credenciadas para o efeito. ---------------------------- 

4. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, 

são da responsabilidade do segundo contratante. -------------------- 

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

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias ---------------------- 

1.  No caso da inspeção prevista na cláusula anterior não se comprovar 

a total operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como  sua 

conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem, 

defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de 

quantidades, do caderno de encargos, o primeiro contratante deve disso 

informar, por escrito o segundo contratante. ----------------------- 

2. No caso previsto no número anterior, o segundo contratante deve 

proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo 

primeiro contratante, às reparações ou substituições necessárias para 

garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências 

legais e das características, especificações, e requisitos técnicos 

exigidos. ---------------------------------------------------------- 

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo 

segundo contratante, no prazo respetivo, o primeiro contratante 

procede à realização de nova inspeção de aceitação, nos termos da 

cláusula anterior. -------------------------------------------------- 

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

Aceitação dos bens ------------------------------------------------- 

1. Caso os testes a que se refere a cláusula 9ª comprovem a total 

operacionalidade dos bens objeto do presente contrato, bem como a sua 

conformidade com as exigências legais, e neles não sejam detetados 

quaisquer defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, 

especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas 

e nos mapas de quantidades, do caderno de encargos, deve ser emitido, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do final dos testes, um 

auto de receção, assinado pelos representantes do segundo contratante 

e do primeiro contratante. ------------------------------------------ 

2. As restantes condições para aceitação dos bens, encontram.se 

previstas no artigo 18º do caderno de encargos, documento que faz 

parte integrante do presente contrato. ------------------------------ 

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

Garantia técnica --------------------------------------------------- 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos 

relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, 

o segundo contratante garante os bens objeto do presente contrato, 

pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de 

receção, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências 

legais e com características, especificações e requisitos técnicos 

definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de quantidades, do caderno 

de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação dos bens. 

2. As restantes condições de garantia, encontram-se previstas no 

artigo 19º do caderno de encargos. ---------------------------------- 

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

Garantia de continuidade de fabrico -------------------------------- 

O segundo contratante deve assegurar a continuidade do fabrico e do 

fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que 

integra, os bens objeto do contrato pelo prazo de 2 (dois) anos a 

contar da assinatura do auto de receção respetivo. ----------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------ 
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Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante -------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, …………………………, emitida por 

………………………. no valor de € 11 495,00 (onze mil, quatrocentos e noventa 

e cinco euros), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

Cláusula 15.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 Técnico Superior do 

Município, ………………., mediante deliberação camarária, datada do dia 

…./…./2020, com a função de acompanhar, permanentemente, a execução 

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

Cláusula 16.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 17.ª ------------------------------------------------------ 

Responsabilidade das partes ---------------------------------------- 

Pelo incumprimento de obrigações emergentes do presente contrato, o 

primeiro contratante pode exigir do segundo contratante o pagamento 

de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos termos previstos no artigo 25º do caderno de 

encargos. ---------------------------------------------------------- 

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

Força maior -------------------------------------------------------- 

As condições penalizadoras para o segundo contratante, pela não 

realização pontual das prestações contratuais, encontram-se previstas 

no artigo 26º do caderno de encargos. ------------------------------- 

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

Resolução por parte do primeiro/segundo contratante ---------------- 

As condições de resolução do contrato por parte dos contratantes, 

encontram-se previstas nos artigos 27º e 28º do caderno de encargos. 

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

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante é responsável por todos e quaisquer riscos 

relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo, bem como por todos os danos que possam inviabilizar ou 

prejudicar o fornecimento e instalação do objeto do contrato, devendo 

para isso recorrer à cobertura através de contratos de seguros dos 

seguintes riscos: --------------------------------------------------- 

- Responsabilidade civil; ------------------------------------------- 

- A obrigação de indemnizar terceiros; ------------------------------ 

- Relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo. ------------------------------------------------------------- 

O primeiro contratante pode, sempre que entender conveniente, exigir 

prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos no 

número anterior, devendo o segundo contratante fornecê-la dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias. ------------------------------------------- 

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

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

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

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

Cláusula 22.ª ------------------------------------------------------ 
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Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços 
objeto do presente contrato, 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 no n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. --------------- 

Cláusula 23.ª ------------------------------------------------------ 

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, bem como a restante 

legislação aplicável à correta execução dos trabalhos que são objeto 

da presente prestação de serviços. ---------------------------------- 

Cláusula 24.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 por deliberação camarária de …..de 2020. ------------ 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

deliberação camarária de …….. de 2020, tendo, na mesma data, sido 

aprovada a respetiva minuta. ---------------------------------------- 

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 …./2020, de …/…/2020; Compromisso n.º 

……/2020, de …/…/2020. ----------------------------------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 
um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante os seguintes documentos: 
………….. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Primeiro Contratante,……… --------------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, ……… --------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º …/2020. ------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS 

PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO 

AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS 

PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

DO NORTE. – LOTE 3. ------------------------------------------------ 

No dia … de …… de 2020, celebram o presente contrato de fornecimento 

e instalação de equipamentos/bens para a eficiência energética de 

edifícios municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-42 “eficiência 

energética nas infraestruturas públicas da administração local” – do 

Programa Operacional Regional do Norte. – Lote 3, pelo preço total de 

€ 44 900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos euros), 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, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A., com sede …………………….., Pessoa 
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Coletiva n.º ………………., com o mesmo número de matricula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………………….., titular do Alvará de Construção 

…………………, com o capital social de ………………. euros, legalmente 

representada por ………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 

………………….., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, com domicílio profissional na ………………………….., na qualidade 

de ……………., conforme poderes constantes ……………………, documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato. ---------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O objeto do presente contrato consiste no fornecimento e instalação 

de equipamentos/bens para a eficiência energética de edifícios 

municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-42 “Eficiência Energética 

nas Infraestruturas da Administração Local” – do Programa Operacional 

Regional do Norte. -------------------------------------------------- 

- Lote 3 – Eficiência Energética de Edifícios Municipais – Fornecimento 

e Instalação de Painéis Fotovoltáicos. ------------------------------ 

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

Local de fornecimento e instalação --------------------------------- 

Os bens objeto do contrato, devem ser fornecidos e instalados nos 

locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo com o previsto 

no caderno de Encargos – cláusulas técnicas. ------------------------ 

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

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

1. O encargo total do presente contrato é de € 44 900,00 (duzentos e 
vinte e nove mil e novecentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal 

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

2. As quantias devidas, devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias 
após a receção pelo primeiro contratante das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

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

Prazo de execução/fornecimento e instalação ------------------------ 

1. Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante terá 

100 dias para fornecer e instalar os bens nos edifícios municipais. -  

2. O segundo contratante obriga-se a concluir a execução do serviço 

objeto do presente contrato, com todos os elementos referidos nas 

Cláusulas Técnicas e nos Mapas de Quantidades, previstos no caderno 

de encargos. ------------------------------------------------------- 

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

Obrigações principais do adjudicatário ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, 
no presente contrato e no caderno de encargos, decorrem as seguintes 

obrigações principais: --------------------------------------------- 

a) Obrigação de garantir o fornecimento e a instalação dos bens objeto 
do presente contrato com todos os seus elementos, permitindo a sua 

total operacionalidade, de acordo com o definido nas cláusulas 

técnicas e nos mapas de quantidades, do caderno de encargos; ------- 

b) Obrigação de garantir o fornecimento dos bens objeto do presente 
contrato devidamente certificados e homologados; ------------------- 

c) Obrigação de, imediatamente após a celebração do contrato, reunir 
com técnicos dos serviços municipais no sentido de se operacionalizar 

o fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, tendo em 

conta a sua natureza e o fim a que os mesmos se destinam; ---------- 

d) Obrigação de garantir o cumprimento das condições fixadas para a 
execução dos trabalhos; --------------------------------------------- 

e) Obrigação de garantir a entrega, as condições do fornecimento, a 
conformidade e operacionalidade, a inspeção e testes dos bens objeto 
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do contrato, bem assim, como sujeitar-se à fiscalização pelos técnicos 

do município, e/ou outra(s) entidade(s) que estes designarem para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

f) Obrigação de prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro 
contratante; ------------------------------------------------------- 

g) Obrigação de garantir a realização de todos os trabalhos referidos 
no caderno de encargos; --------------------------------------------- 

h) Obrigação de garantir a presença em reuniões de coordenação, sempre 
que solicitas pelo primeiro contratante; --------------------------- 

i) Obrigação de garantir um serviço de apoio/assistência técnica; --- 
j) A obrigação de garantir a garantia dos bens objeto do contrato; -- 
k) A obrigação de garantia dos serviços identificados na proposta. -- 
Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Forma de execução do contrato -------------------------------------- 

1. Para o acompanhamento de execução do presente contrato, o segundo 

contratante fica obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, 

reuniões de coordenação com os representantes do primeiro contratante, 

das quis deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes 

na reunião. -------------------------------------------------------- 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma 

convocação escrita (que pode ser por via e-mail) por parte do segundo 

contratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

3. O segundo contratante fica também obrigado a apresentar ao primeiro 

contratante, com uma periodicidade mensal, um relatório com a evolução 

de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento de todas 

as obrigações emergentes do contrato. ------------------------------ 

4. No final da execução do contrato, o segundo contratante deve ainda 

elaborar um relatório final, discriminando os principais 

acontecimentos a atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais 

documentos elaborados pelo segundo contratante devem ser integralmente 

redigidos em português. --------------------------------------------- 

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

Conformidade e operacionalidade dos bens --------------------------- 

1. O segundo contratante obriga-se a entregar ao primeiro contratante 
os bens objeto do presente contrato com as características, 

especificações e requisitos técnicos, previstos nas Cláusulas Técnicas 

e nos Mapas de Quantidades, do caderno de encargos. ----------------- 

2. Os bens objeto do presente contrato devem ser entregues em perfeitas 
condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotado 

de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento. 

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que 
disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das 

garantias e ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens. - 

4. O segundo contratante é responsável perante o primeiro contratante 
por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que 

existam no momento em que os bens lhe são entregues. --------------- 

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

Entrega e instalação dos bens objeto do contrato ------------------- 

1. Os bens objeto do presente contrato devem ser fornecidos e 

instalados nos locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo 

com o definido nas Cláusulas Técnicas e nos Mapas de Quantidades, do 

caderno de encargos. ------------------------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente 

com a entrega dos bens objeto do presente contrato, todos os documentos 
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em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral 

utilização ou funcionamento daqueles. ------------------------------- 

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência 

da posse e da propriedade daqueles para o primeiro contratante, bem 

como o risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo 

das obrigações de garantia que impedem sobre o segundo contratante. - 

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do 

presente contrato e respetivos documentos para o local de entrega com 

como a respetiva instalação são da responsabilidade do segundo 

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

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

Inspeção e testes -------------------------------------------------- 

1. Efetuada a entrega e respetiva instalação dos bens objeto do 

presente contrato, o primeiro contratante, por si ou através de 

terceiro por ele designado, no prazo de 30 (trinta) dias, procede à 

inspeção qualitativa e quantitativa dos mesmos, com vista a verificar, 

respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas 

nos Mapas de Quantidades em anexo ao caderno de encargos e se reúnem 

as características, especificações e requisitos técnicos e 

operacionais definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de 

quantidades, do caderno de encargos e na proposta, bem coo outros 

requisitos exigidos por lei. --------------------------------------- 

2. Durante a fase de realização dos testes, o segundo contratante deve 

prestar ao primeiro contratante toda a cooperação e todos os 

esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a 

realização daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para 

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

3. Durante a fase de inspeção a que se refere o número anterior, o 

segundo contratante deve prestar ao primeiro contratante toda a 

cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se 

representar durante a realização daquela, através de pessoas 

devidamente credenciadas para o efeito. ---------------------------- 

4. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, 

são da responsabilidade do segundo contratante. -------------------- 

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

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias ---------------------- 

1.  No caso da inspeção prevista na cláusula anterior não se comprovar 

a total operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como  sua 

conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem, 

defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de 

quantidades, do caderno de encargos, o primeiro contratante deve disso 

informar, por escrito o segundo contratante. ----------------------- 

2. No caso previsto no número anterior, o segundo contratante deve 

proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo 

primeiro contratante, às reparações ou substituições necessárias para 

garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências 

legais e das características, especificações, e requisitos técnicos 

exigidos. ---------------------------------------------------------- 

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo 

segundo contratante, no prazo respetivo, o primeiro contratante 

procede à realização de nova inspeção de aceitação, nos termos da 

cláusula anterior. -------------------------------------------------- 

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

Aceitação dos bens ------------------------------------------------- 

1. Caso os testes a que se refere a cláusula 9ª comprovem a total 

operacionalidade dos bens objeto do presente contrato, bem como a sua 
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conformidade com as exigências legais, e neles não sejam detetados 

quaisquer defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, 

especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas 

e nos mapas de quantidades, do caderno de encargos, deve ser emitido, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do final dos testes, um 

auto de receção, assinado pelos representantes do segundo contratante 

e do primeiro contratante. ----------------------------------------- 

2. As restantes condições para aceitação dos bens, encontram.se 

previstas no artigo 18º do caderno de encargos, documento que faz 

parte integrante do presente contrato. ----------------------------- 

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

Garantia técnica --------------------------------------------------- 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos 

relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, 

o segundo contratante garante os bens objeto do presente contrato, 

pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de 

receção, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências 

legais e com características, especificações e requisitos técnicos 

definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de quantidades, do caderno 

de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação dos bens. 

2. As restantes condições de garantia, encontram-se previstas no 

artigo 19º do caderno de encargos. --------------------------------- 

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

Garantia de continuidade de fabrico -------------------------------- 

O segundo contratante deve assegurar a continuidade do fabrico e do 

fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que 

integra, os bens objeto do contrato pelo prazo de 2 (dois) anos a 

contar da assinatura do auto de receção respetivo. ------------------ 

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

Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante -------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, …………………………, emitida por 

………………………. no valor de € 2.245,00 (dois mil, duzentos e quarenta e 

cinco euros), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

Cláusula 15.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 Técnico Superior do 

Município, ………………., mediante deliberação camarária, datada do dia 

…./…./2020, com a função de acompanhar, permanentemente, a execução 

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

Cláusula 16.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 17.ª ------------------------------------------------------ 

Responsabilidade das partes ---------------------------------------- 

Pelo incumprimento de obrigações emergentes do presente contrato, o 

primeiro contratante pode exigir do segundo contratante o pagamento 

de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos termos previstos no artigo 25º do caderno de 

encargos. ---------------------------------------------------------- 

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

Força maior -------------------------------------------------------- 
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As condições penalizadoras para o segundo contratante, pela não 

realização pontual das prestações contratuais, encontram-se previstas 

no artigo 26º do caderno de encargos. ------------------------------ 

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

Resolução por parte do primeiro/segundo contratante ---------------- 

As condições de resolução do contrato por parte dos contratantes, 

encontram-se previstas nos artigos 27º e 28º do caderno de encargos. 

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

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante é responsável por todos e quaisquer riscos 

relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo, bem como por todos os danos que possam inviabilizar ou 

prejudicar o fornecimento e instalação do objeto do contrato, devendo 

para isso recorrer à cobertura através de contratos de seguros dos 

seguintes riscos: --------------------------------------------------- 

- Responsabilidade civil; ------------------------------------------ 

- A obrigação de indemnizar terceiros; ----------------------------- 

- Relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo. ------------------------------------------------------------- 

O primeiro contratante pode, sempre que entender conveniente, exigir 

prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos no 

número anterior, devendo o segundo contratante fornecê-la dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias. ------------------------------------------- 

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

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

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

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

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

3. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços 
objeto do presente contrato, as expressas no contrato, no caderno de 

encargos e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante. 

4. 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 no n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. --------------- 

Cláusula 23.ª ------------------------------------------------------ 

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, bem como a restante 

legislação aplicável à correta execução dos trabalhos que são objeto 

da presente prestação de serviços. ---------------------------------- 

Cláusula 24.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 por deliberação camarária de …..de 2020. ------------ 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

deliberação camarária de …….. de 2020, tendo, na mesma data, sido 

aprovada a respetiva minuta. ---------------------------------------- 

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 …./2020, de …/…/2020; Compromisso n.º 

……/2020, de …/…/2020. ---------------------------------------------- 
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5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 
um dos contratantes. ----------------------------------------------- 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante os seguintes documentos: 
………….. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Primeiro Contratante, …… --------------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, …… ---------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º … /2020. ------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS 

PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO 

AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS 

PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

DO NORTE. – LOTE 4. ------------------------------------------------- 

No dia … de …… de 2020, celebram o presente contrato de fornecimento 

e instalação de equipamentos/bens para a eficiência energética de 

edifícios municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-42 “eficiência 

energética nas infraestruturas públicas da administração local” – do 

Programa Operacional Regional do Norte. – Lote 3, pelo preço total de 

€ 11 540,50 (onze mil, quinhentos e quarenta euros e cinquenta 

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, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A., com sede …………………….., Pessoa 

Coletiva n.º ………………., com o mesmo número de matricula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………………….., titular do Alvará de Construção 

…………………, com o capital social de ………………. euros, legalmente 

representada por ………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 

………………….., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, com domicílio profissional na ………………………….., na qualidade 

de ……………., conforme poderes constantes ……………………, documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato. --------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O objeto do presente contrato consiste no fornecimento e instalação 

de equipamentos/bens para a eficiência energética de edifícios 

municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-42 “Eficiência Energética 

nas Infraestruturas da Administração Local” – do Programa Operacional 

Regional do Norte. -------------------------------------------------- 

- Lote 4 – Eficiência Energética de Edifícios Municipais – Fornecimento 

e aplicação de revestimento térmico na envolvente opaca. ----------- 

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

Local de fornecimento e instalação --------------------------------- 

Os bens objeto do contrato, devem ser fornecidos e instalados nos 

locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo com o previsto 

no caderno de Encargos – cláusulas técnicas. ------------------------ 

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

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

1. O encargo total do presente contrato é de € 11 540,50 (onze mil, 
quinhentos e quarenta euros e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 
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2. As quantias devidas, devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias 
após a receção pelo primeiro contratante das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

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

Prazo de execução/fornecimento e instalação ------------------------ 

1. Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante terá 

100 dias para fornecer e instalar os bens nos edifícios municipais. -  

2. O segundo contratante obriga-se a concluir a execução do serviço 

objeto do presente contrato, com todos os elementos referidos nas 

Cláusulas Técnicas e nos Mapas de Quantidades, previstos no caderno 

de encargos. -------------------------------------------------------- 

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

Obrigações principais do adjudicatário ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, 
no presente contrato e no caderno de encargos, decorrem as seguintes 

obrigações principais: --------------------------------------------- 

a) Obrigação de garantir o fornecimento e a instalação dos bens objeto 
do presente contrato com todos os seus elementos, permitindo a sua 

total operacionalidade, de acordo com o definido nas cláusulas 

técnicas e nos mapas de quantidades, do caderno de encargos; ------- 

b) Obrigação de garantir o fornecimento dos bens objeto do presente 
contrato devidamente certificados e homologados; ------------------- 

c) Obrigação de, imediatamente após a celebração do contrato, reunir 
com técnicos dos serviços municipais no sentido de se operacionalizar 

o fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, tendo em 

conta a sua natureza e o fim a que os mesmos se destinam; ----------- 

d) Obrigação de garantir o cumprimento das condições fixadas para a 
execução dos trabalhos; --------------------------------------------- 

e) Obrigação de garantir a entrega, as condições do fornecimento, a 
conformidade e operacionalidade, a inspeção e testes dos bens objeto 

do contrato, bem assim, como sujeitar-se à fiscalização pelos técnicos 

do município, e/ou outra(s) entidade(s) que estes designarem para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

f) Obrigação de prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro 
contratante; ------------------------------------------------------- 

g) Obrigação de garantir a realização de todos os trabalhos referidos 
no caderno de encargos; -------------------------------------------- 

h) Obrigação de garantir a presença em reuniões de coordenação, sempre 
que solicitas pelo primeiro contratante; --------------------------- 

i) Obrigação de garantir um serviço de apoio/assistência técnica; --- 
j) A obrigação de garantir a garantia dos bens objeto do contrato; -- 
k) A obrigação de garantia dos serviços identificados na proposta. -- 
Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Forma de execução do contrato -------------------------------------- 

1. Para o acompanhamento de execução do presente contrato, o segundo 

contratante fica obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, 

reuniões de coordenação com os representantes do primeiro contratante, 

das quis deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes 

na reunião. --------------------------------------------------------- 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma 

convocação escrita (que pode ser por via e-mail) por parte do segundo 

contratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

3. O segundo contratante fica também obrigado a apresentar ao primeiro 

contratante, com uma periodicidade mensal, um relatório com a evolução 

de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento de todas 

as obrigações emergentes do contrato. ------------------------------ 
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4. No final da execução do contrato, o segundo contratante deve ainda 

elaborar um relatório final, discriminando os principais 

acontecimentos a atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais 

documentos elaborados pelo segundo contratante devem ser integralmente 

redigidos em português. --------------------------------------------- 

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

Conformidade e operacionalidade dos bens --------------------------- 

1. O segundo contratante obriga-se a entregar ao primeiro contratante 
os bens objeto do presente contrato com as características, 

especificações e requisitos técnicos, previstos nas Cláusulas Técnicas 

e nos Mapas de Quantidades, do caderno de encargos. ---------------- 

2. Os bens objeto do presente contrato devem ser entregues em perfeitas 
condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotado 

de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento. 

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que 
disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das 

garantias e ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens. - 

4. O segundo contratante é responsável perante o primeiro contratante 
por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que 

existam no momento em que os bens lhe são entregues. ---------------- 

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

Entrega e instalação dos bens objeto do contrato ------------------- 

1. Os bens objeto do presente contrato devem ser fornecidos e 

instalados nos locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo 

com o definido nas Cláusulas Técnicas e nos Mapas de Quantidades, do 

caderno de encargos. ----------------------------------------------- 

2. O segundo contratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente 

com a entrega dos bens objeto do presente contrato, todos os documentos 

em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral 

utilização ou funcionamento daqueles. ------------------------------ 

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência 

da posse e da propriedade daqueles para o primeiro contratante, bem 

como o risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo 

das obrigações de garantia que impedem sobre o segundo contratante. - 

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do 

presente contrato e respetivos documentos para o local de entrega com 

como a respetiva instalação são da responsabilidade do segundo 

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

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

Inspeção e testes -------------------------------------------------- 

1. Efetuada a entrega e respetiva instalação dos bens objeto do 

presente contrato, o primeiro contratante, por si ou através de 

terceiro por ele designado, no prazo de 30 (trinta) dias, procede à 

inspeção qualitativa e quantitativa dos mesmos, com vista a verificar, 

respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas 

nos Mapas de Quantidades em anexo ao caderno de encargos e se reúnem 

as características, especificações e requisitos técnicos e 

operacionais definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de 

quantidades, do caderno de encargos e na proposta, bem coo outros 

requisitos exigidos por lei. ---------------------------------------- 

2. Durante a fase de realização dos testes, o segundo contratante deve 

prestar ao primeiro contratante toda a cooperação e todos os 

esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a 

realização daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para 

o efeito. ---------------------------------------------------------- 
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3. Durante a fase de inspeção a que se refere o número anterior, o 

segundo contratante deve prestar ao primeiro contratante toda a 

cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se 

representar durante a realização daquela, através de pessoas 

devidamente credenciadas para o efeito. ---------------------------- 

4. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, 

são da responsabilidade do segundo contratante. -------------------- 

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

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias ---------------------- 

1.  No caso da inspeção prevista na cláusula anterior não se comprovar 

a total operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como  sua 

conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem, 

defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de 

quantidades, do caderno de encargos, o primeiro contratante deve disso 

informar, por escrito o segundo contratante. ----------------------- 

2. No caso previsto no número anterior, o segundo contratante deve 

proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo 

primeiro contratante, às reparações ou substituições necessárias para 

garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências 

legais e das características, especificações, e requisitos técnicos 

exigidos. ---------------------------------------------------------- 

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo 

segundo contratante, no prazo respetivo, o primeiro contratante 

procede à realização de nova inspeção de aceitação, nos termos da 

cláusula anterior. -------------------------------------------------- 

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

Aceitação dos bens ------------------------------------------------- 

1. Caso os testes a que se refere a cláusula 9ª comprovem a total 

operacionalidade dos bens objeto do presente contrato, bem como a sua 

conformidade com as exigências legais, e neles não sejam detetados 

quaisquer defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, 

especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas 

e nos mapas de quantidades, do caderno de encargos, deve ser emitido, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do final dos testes, um 

auto de receção, assinado pelos representantes do segundo contratante 

e do primeiro contratante. ----------------------------------------- 

2. As restantes condições para aceitação dos bens, encontram.se 

previstas no artigo 18º do caderno de encargos, documento que faz 

parte integrante do presente contrato. ------------------------------ 

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

Garantia técnica --------------------------------------------------- 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos 

relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, 

o segundo contratante garante os bens objeto do presente contrato, 

pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de 

receção, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências 

legais e com características, especificações e requisitos técnicos 

definidos nas cláusulas técnicas e nos mapas de quantidades, do caderno 

de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação dos bens. 

2. As restantes condições de garantia, encontram-se previstas no 

artigo 19º do caderno de encargos. --------------------------------- 

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

Garantia de continuidade de fabrico -------------------------------- 

O segundo contratante deve assegurar a continuidade do fabrico e do 

fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que 



                                                                F. 214 

                                                                  _____________________ 

 
integra, os bens objeto do contrato pelo prazo de 2 (dois) anos a 

contar da assinatura do auto de receção respetivo. ----------------- 

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

Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante -------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, …………………………, emitida por 

………………………. no valor de € 577,03 (quinhentos e setenta e sete euros e 

três cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

Cláusula 15.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 Técnico Superior do 

Município, ………………., mediante deliberação camarária, datada do dia 

…./…./2020, com a função de acompanhar, permanentemente, a execução 

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

Cláusula 16.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 17.ª ------------------------------------------------------ 

Responsabilidade das partes ---------------------------------------- 

Pelo incumprimento de obrigações emergentes do presente contrato, o 

primeiro contratante pode exigir do segundo contratante o pagamento 

de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos termos previstos no artigo 25º do caderno de 

encargos. ---------------------------------------------------------- 

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

Força maior -------------------------------------------------------- 

As condições penalizadoras para o segundo contratante, pela não 

realização pontual das prestações contratuais, encontram-se previstas 

no artigo 26º do caderno de encargos. ------------------------------ 

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

Resolução por parte do primeiro/segundo contratante ---------------- 

As condições de resolução do contrato por parte dos contratantes, 

encontram-se previstas nos artigos 27º e 28º do caderno de encargos. 

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

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante é responsável por todos e quaisquer riscos 

relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo, bem como por todos os danos que possam inviabilizar ou 

prejudicar o fornecimento e instalação do objeto do contrato, devendo 

para isso recorrer à cobertura através de contratos de seguros dos 

seguintes riscos: -------------------------------------------------- 

- Responsabilidade civil; ------------------------------------------ 

- A obrigação de indemnizar terceiros; ----------------------------- 

- Relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo. ------------------------------------------------------------- 

O primeiro contratante pode, sempre que entender conveniente, exigir 

prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos no 

número anterior, devendo o segundo contratante fornecê-la dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias. ------------------------------------------- 

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

Foro competente ---------------------------------------------------- 
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

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

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

Prevalência -------------------------------------------------------- 

5. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços 
objeto do presente contrato, as expressas no contrato, no caderno de 

encargos e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante. 

6. 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 no n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. --------------- 

Cláusula 23.ª ------------------------------------------------------ 

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

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, bem como a restante 

legislação aplicável à correta execução dos trabalhos que são objeto 

da presente prestação de serviços. ---------------------------------- 

Cláusula 24.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 por deliberação camarária de …..de 2020. ------------ 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

deliberação camarária de …….. de 2020, tendo, na mesma data, sido 

aprovada a respetiva minuta. --------------------------------------- 

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 …./2020, de …/…/2020; Compromisso n.º 

……/2020, de …/…/2020. ---------------------------------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 
um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante os seguintes documentos: 
………….. ------------------------------------------------------------- 

Pelo Primeiro Contratante, ----------------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º …/2020. ------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2020.08.25. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.25. ------------------------------------------------------ 

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

 

 

4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS DE INSTALAÇÕES 

MECÂNICAS E AVAC PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 

NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS 
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INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA 

OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE. CONCURSO PÚBLICO Nº6/UCP/2020. ------ 

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 n.º1 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 22 de junho de 2020, 

autorizou a abertura do procedimento “Concurso Público n.º3/UCP/2020 

- Fornecimento e instalação de equipamentos/bens para a eficiência 

energética de edifícios municipais, no âmbito do aviso Norte-03-2017-

42 “Eficiência energética nas infraestruturas públicas da 

Administração Local” – do Programa Operacional Regional do Norte”; -- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 46.ºA do CCP 

(Código dos Contratos Públicos), o referido procedimento foi lançado 

por lotes, a saber: ------------------------------------------------- 

- Lote 1 – Fornecimento e instalação de vãos exteriores; ------------ 

- Lote 2 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações 

mecânicas de AVAC; -------------------------------------------------- 

- Lote 3 – Fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos; ------ 

- Lote 4 – Fornecimento e aplicação de revestimento térmico na 

envolvente opaca. --------------------------------------------------- 

- Considerando que, o júri responsável pela condução do referido 

procedimento propôs a adjudicação do lote 1, 3 e 4 à empresa “Anteros 

– Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A., nos termos da proposta 

apresentada; ------------------------------------------------------- 

- Considerando que, relativamente ao lote 2, o júri responsável pela 

condução do procedimento propôs, nos termos do disposto na alínea d), 

do n.º1, do artigo 79.º, do CCP, a não adjudicação deste lote 

(Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas 

de AVAC), determinando, assim, a revogação da decisão de contratar, 

nos termos do disposto no n.º1, do artigo 80.º, do citado código, 

alegando que ocorreu uma circunstância superveniente relativa aos 

pressupostos da decisão de contratar, que justifica uma análise mais 

criteriosa e detalhada das condições a implementar nas instalações 

mecânicas de AVAC nas piscinas municipais da Quinta do Rebentão; ---- 

- Considerando que, após análise, por parte dos serviços técnicos 

responsáveis, das condições a implementar nas instalações mecânicas 

de AVAC nas piscinas municipais da Quinta do Rebentão, importa promover 

novo procedimento com vista à adjudicação do fornecimento e instalação 

de equipamentos/bens de instalações mecânicas e AVAC para a eficiência 

energética de edifícios municipais; --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, submete-se à consideração superior a presente 

proposta que visa o seguinte: --------------------------------------- 

2. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 

- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

306.989,41€ (trezentos e seis mil, novecentos e oitenta e nove euros 

e quarenta e um cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

repartido da seguinte forma: ---------------------------------------- 

- Lote 1 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações 

mecânicas de AVAC, nos edifícios Polis, Biblioteca, Casa dos 

Magistrados I, Casa dos Magistrados II, Câmara Municipal e Paço dos 

Duques de Bragança – 265.122,21€ (duzentos e sessenta e cinco mil, 

cento e vinte e dois euros e vinte e um cêntimos); ------------------ 

- Lote 2 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações 

mecânicas (grupos de bombagem) e instalação solar para produção de AQS 
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nas piscinas municipais – Quinta do Rebentão – 41.867,20€ (quarenta e 

um mil, oitocentos e sessenta e sete euros e vinte cêntimos). ------- 

- Nos termos do disposto no artigo 47.º do CCP, a fixação do preço 

base do presente concurso teve por base a medição obtida na prestação 

de serviços para a elaboração das especificações para a melhoria 

energética de edifícios municipais, efetuada pela empresa “Newton-C 

Consultores de Engenharia, Lda.”, da qual faz parte e que anexamos; - 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 

Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação do 

fornecimento identificado em epígrafe. ------------------------------ 

3. Designação do júri -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Dr.ª Carla Negreiro, Chefe da Divisão de Administração 

Geral, em regime de substituição; ----------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Eng.º José Figueiredo, Técnico Superior; ------- 

- 2º Membro Efetivo: Arq.º Paulo Roxo, Técnico Superior ------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Arq.º Luís Santos, Técnico Superior; ---------- 

- 2º Membro Suplente: Eng.º Amélia Rodrigues, Chefe da Divisão de 

Obras Públicas. ----------------------------------------------------- 

4. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

5. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

6. Caução -------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 

7. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 46º-A do CCP, o presente 

fornecimento será adjudicado por lotes. ----------------------------- 

8. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 
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plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 

Por ano económico --------------------------------------------------- 
Designação 2020 2021 

Lote 1 – Fornecimento e instalação de equipamentos de 

instalações mecânicas de AVAC, nos edifícios Polis, 

Biblioteca, Casa dos Magistrados I, Casa dos Magistrados 

II, Câmara Municipal e Paço dos Duques de Bragança 

66.280,55€ 198.841,66€ 

Lote 2 – Fornecimento e instalação de equipamentos de 

instalações mecânicas (grupos de bombagem) e instalação 

solar para produção de AQS nas Piscinas Municipais – 

Quinta do Rebentão 

10.466,80€ 31.400,40€ 

9. Responsável pela direção do procedimento ---------------------- 

Que seja designada como responsável pela direção do procedimento, a 

Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Márcia Santos, nos termos 

do disposto no artigo 55.º do Código do Procedimento Administrativo. 

10. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O contrato de fornecimento em causa tem cabimento orçamental na rubrica 

07010406 e ação do PPI 2017.I.12, conforme informação de cabimento em 

anexo. ------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 21 de agosto 2020 ------------------------------------------- 

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

Susana Borges -------------------------------------------------------                                                                  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2020.08.26. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.26. ------------------------------------------------------ 

À Reunião do Órgão Executivo Municipal, para deliberação sobre o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. AERÓDROMO MUNICIPAL – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2019. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 19/DGF2020. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento: -------------------------------------------------- 
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1. Considerando que, cabe ao Município assegurar a gestão 

administrativa do Aeródromo Municipal, e, bem assim a sua gestão 

operacional, reparação, conservação e manutenção das infraestruturas; 

2. Considerando que, a gestão do espaço do Aeródromo municipal 

compete ao município, sendo que decorre do regulamento do Aeródromo e 

respetivos manuais a consagração das regras disciplinadoras da sua 

utilização e respetivas autorizações e eventuais necessidades de 

encerramento; ------------------------------------------------------ 

3. Considerando que em obediência ao Manual do Aeródromo, veio a 

ser definida a sua estrutura organizacional, nos termos reconhecidos 

pela legislação nacional, sendo que, o Município enquanto operador de 

tráfego aéreo – Aeródromo Municipal, definiu, no aludido manual, os 

níveis de responsabilidade correspondentes à sua organização; ------- 

4. Considerando que toda a manutenção e gestão do Aeródromo 

Municipal, e, bem assim, as orientações produzidas pela ANAC -

Autoridade Nacional de Aviação Civil, aquando das auditorias 

periódicas desenvolvidas, determinam a necessidade de realização de 

despesa pública, na senda do cumprimento das normas estabelecidas por 

tal órgão de supervisão, e da segurança das infraestruturas e 

equipamentos, por forma a garantir que a atividade em tal espaço, se 

realize com a máxima segurança; ------------------------------------- 

5. Considerando ainda que, em reunião do órgão executivo realizada 

em 8 de junho de 2020, veio o Sr. Vereador, Dr. Francisco Melo 

manifestar a necessidade em promover uma análise detalhada ao 

Regulamento de taxas municipais, atualmente em vigor, no sentido de, 

o mesmo, passar a contemplar a regulamentação de taxas em tal 

infraestrutura – Aeródromo Municipal, pela sua utilização por 

entidades privadas, para atividades e lúdicas e outras, face aos custos 

que, anualmente. o município incorre com a gestão e manutenção de tal 

espaço. ------------------------------------------------------------ 

II - Proposta: ------------------------------------------------------ 

1 – Face ao exposto, e por razões de transparência e rigor que assistem 

aos organismos e entidades que realizem despesa pública, veio a ser 

produzido o relatório das atividades realizadas no ano de 2019 pelo 

aeródromo Municipal de Chaves, com apresentação dos custos incorridos; 

2 – Face à pertinência e interesse da matéria, tendo em conta que tal 

gestão não se revela tarefa simples pelo grau de exigência das 

entidades de supervisão que suportam a manutenção da atividade da 

Prestação de serviços de tráfego aéreo, importa dar a conhecer ao 

órgão executivo, o teor do aludido relatório; ----------------------- 

3 – Por conseguinte, submeta-se, à próxima reunião da Câmara Municipal, 

o Relatório de atividades do Aeródromo Municipal, referente ao ano de 

2019, para conhecimento. -------------------------------------------- 

Chaves, 25 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

A Administradora do Aeródromo Municipal, ---------------------------- 

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2020.08.26. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 
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1. ANÁLISE DO 4º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “SOLAR THERMAL INSTITUTE” CLASSIFICADO COMO PIM – 

INFORMAÇÃO Nº 010/DDE/2020 DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA DE 10.08.2020. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1. A presente informação visa: ----------------------------------- 

(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 4º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa; ----------------------------------------- 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 

relatório preconiza. ------------------------------------------------  

II. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

1. Ao abrigo do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal 

(RPIM) foi solicitado, em 27/03/2018, a classificação de Projeto de 

Interesse Municipal (PIM) para o projeto de investimento denominado 

“Solar Thermal Institute”, a concretizar mediante a reabilitação do 

imóvel popularmente conhecido como Solar de Outeiro Seco, na freguesia 

de Outeiro Seco. ----------------------------------------------------  

2. A pretensão em causa foi deferida por deliberação do Órgão 

Executivo, em 01/06/2018, resultando na atribuição da classificação 

de PIM, bem como na aprovação da concessão de benefícios tributários 

municipais, traduzidos na redução de 80% de IMI e de 75% das taxas 

municipais devidas pela emissão de títulos administrativos 

relacionados com a operação urbanística de edificação. -------------- 

3. No dia 24/07/2018 foi assinado o contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, do qual se destaca: -------------- 

Cláusula 2.ª (Objetos e metas do projeto de interesse municipal) ---- 

“O projeto de investimento objeto de presente contrato de concessão 

de benefícios tributários municipais, consubstancia a concretização 

do projeto de investimento descrito na cláusula antecedente, com a 

seguinte previsão: -------------------------------------------------- 

• Montante de investimento: €4 174 855,00 ----------------------- 

• Número de postos de trabalho: 42 ------------------------------ 

• Prazo para a implementação do projeto: 40 meses (07-02-2018 a 

30-06-2021).” ------------------------------------------------------ 

Cláusula 5.ª (Obrigações do Promotor) ------------------------------- 

“Pelo presente contrato a sociedade Solar Investment Imobiliária, 

Lda., obriga-se a: -------------------------------------------------- 

a) Executar integralmente o projeto de investimento nos termos e 

prazos fixados em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos 

constantes desta; --------------------------------------------------- 

b) Manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, bem 

como a manter a sua localização geográfica, durante um período mínimo 

de cinco anos a contar da data da realização integral do investimento; 

c) Prestar ao Município de Chaves, semestralmente, relatório de 

execução do projeto de investimento, indicando a execução física do 

projeto e remetendo a demais documentação necessária, para comprovar 

os pressupostos referidos aquando da avaliação da candidatura; ------ 

d) Manter a sua situação regularizada perante a administração fiscal 

e a Segurança Social; ----------------------------------------------- 

e) Comunicar ao Município de Chaves qualquer alteração ou 

ocorrência que ponha em causa os pressupostos relativos às condições 

de acesso que permitiram a aprovação da candidatura, bem como a sua 

realização; 
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f) Comunicar por escrito ao Município de Chaves mudanças de 

domicílio ou sede, no prazo de 10 dias contados a partir da data de 

ocorrência. -------------------------------------------------------- 
III. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FACTOS QUE FUNDAMENTAM A PROPOSTA DE ATUAÇÃO 

1. No uso das competências atribuídas à CTAAF-PIM10, no âmbito da 

verificação do cumprimento das condições consagradas no contrato, em 

29/06/2020 foi emitido o alerta da obrigação de entrega de relatório 

semestral de execução do projeto de investimento, relativo ao período 

de 23/01/2020 a 24/07/2020.------------------------------------------ 

2. Na sequência da emissão do alerta, a sociedade “Solar Investment 

Imobiliária, Lda.” na qualidade de promotora do projeto de 

investimento em causa, veio apresentar, através de correio eletrónico 

datado de 27/07/2020, informação semestral relativa à execução do 

referido projeto, em conformidade com o disposto na alínea c) da 

Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários 

Municipais (CCBTM), outorgado em 24/07/2018. ------------------------  

3. A referida informação semestral foi objeto de apreciação na 

reunião da Comissão Técnica supracitada, ocorrida no dia 03/08/2020, 

da qual resultou o 4º Relatório Semestral de Acompanhamento, que consta 

em anexo. ----------------------------------------------------------- 

4. Na sequência da análise à informação semestral remetida a 

Comissão também reavaliou a candidatura no tocante aos benefícios 

tributários ao investimento (IMT, IMI e Taxas municipais) tendo por 

base os elementos apresentados e as seguintes alterações ao contrato 

inicial sugeridas pela entidade promotora: -------------------------- 

 
 

CONTRATUALIZADO PROPOSTA 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: "Solar Thermal Institute" 
"Hotel Santa Rita Wellness & 

SPA Institute" 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO: 
4 174 855,00€ 6 898 248,00€ 

NÚMERO DE POSTOS DE 

TRABALHO: 
42 42 (meta inalterada) 

PRAZO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO: 

40 meses (07-02-2018 a 30-06-

2021) 

55 meses (07-02-2018 a 31-08-

2022) 

 

5. Segundo consta no ponto 3 (Parecer) do aludido Relatório, a 

entidade promotora, no âmbito das obrigações contratuais assumidas 

(“Cláusula 5ª do Contrato”): ---------------------------------------- 

a) Não cumpre com o disposto na sua alínea a) ("Executar 

integralmente o projeto de investimento nos termos e prazos fixados 

em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos constantes 

desta"); ----------------------------------------------------------- 

b) Cumpre com o disposto na sua alínea b), isto é, mantém afeto à 

respetiva atividade o investimento realizado e mantém a sua 

localização geográfica neste concelho; ------------------------------ 

 

                                                           
10 Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de 

Projetos de Interesse Municipal criada na sequência da deliberação do 

órgão executivo camarário do passado dia 15/04/2016, sob a 

Informação/Proposta Nº80/DSC/2016 de 6/04/2016. --------------------- 
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c) Cumpre com o disposto na sua alínea c), uma vez que apresentou 

relatório de execução e demais documentação necessária, para comprovar 

os prossupostos referidos aquando da avaliação da candidatura; ------ 

d) Cumpre com o disposto na sua alínea d), por apresentar as 

situações contributivas e fiscais regularizadas. -------------------- 

e) Cumpre com o disposto na sua alínea e), em virtude de ter 

comunicado ao Município a alteração ou ocorrência que pôs em causa os 

pressupostos relativos às condições de acesso que permitiram a 

aprovação da candidatura, bem como a sua realização. ---------------- 

6. Tendo por base dos diferentes considerandos expressos nesse mesmo 

parecer, a Comissão entendeu que deverá haver lugar: ---------------- 

1) À aceitação das alterações sugeridas pela entidade promotora 

relativamente à denominação do projeto de investimento e às metas 

contratualizadas; -------------------------------------------------- 

2) À aprovação da reavaliação da candidatura do projeto de 

investimento “Solar Thermal Institute” classificada como PIM (ver 

ADn.º2/CTAAF-PIM/2020); -------------------------------------------- 

3) À revisão dos benefícios fiscais concedidos, com tradução na 

diminuição do valor da percentagem de redução do IMI de 80% para os 

75%. --------------------------------------------------------------- 

4) À formalização de adenda ao contrato inicial consubstanciada nos 

pressupostos anteriormente enunciados. ------------------------------ 

7. Por último, a CTAAF-PIM propõe, em conformidade com o definido 

no n.º 3 do art.º 13º do RPIM, a submissão do relatório para apreciação 

por parte dos órgãos executivo e deliberativo municipais, com vista à 

respetiva aprovação. ------------------------------------------------ 

IV. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

1. Em coerência com as razões de facto e de direito enunciadas e de 

acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora da 

mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor 

Presidente a seguinte estratégia procedimental: --------------------- 

1.1. Encaminhamento do presente assunto, em vista ao seu agendamento 

para uma próxima reunião ordinária do executivo municipal e à obtenção 

da necessária decisão administrativa, consubstanciada no sancionamento 

do 4º Relatório Semestral de Acompanhamento da execução do PIM “Solar 

Thermal Institute”, e subsequentes implicações, ou seja: ------------ 

a) Aceitação das alterações sugeridas pela entidade promotora 

relativamente à denominação do projeto de investimento e às metas 

contratualizadas; -------------------------------------------------- 

b) Aprovação da reavaliação da candidatura do projeto de 

investimento “Solar Thermal Institute Hotel” classificada como PIM; 

c) Revisão dos benefícios fiscais concedidos, com tradução na 

diminuição do valor da percentagem de redução do IMI de 80% para os 

75%. --------------------------------------------------------------- 

1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda, 

a notificação da interessada nos termos do disposto no art.º 121 e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), em virtude 

da decisão administrativa implicar uma redução dos benefícios já 

atribuídos, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para, se assim o 

entender, por escrito, se pronunciar sobre o projeto de decisão, sob 

pena de se tornar definitiva a decisão administrativa. -------------- 

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

Em Anexo: 4º Relatório semestral de acompanhamento da execução do 

projeto de investimento e respetivos anexos. ------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 10.08.2020 ---- 
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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 da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira 

despacho de submeter a presente informação/proposta a reunião do 

Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado 

na proposta. -------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.08.12. -------------------------------------------------------- 

À próxima reunião ordinária do executivo municipal para os efeitos 

consignados na informação/proposta 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. PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NO REGULAMENTO 

DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO 

PECUÁRIA - LISTAGEM 2/2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 01/GSPBEA/2020-------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

Com a presente informação pretende-se desencadear os procedimentos 

tendentes ao pagamento das comparticipações previstas no Regulamento 

de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção 

Pecuária (RCAFPP), em vigor no Município de Chaves, relativos às 

candidaturas analisadas. -------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Ao abrigo do “Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária”, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018, encontra-se a 

decorrer a fase de candidatura às comparticipações financeiras a fundo 

perdido, a conceder pelo Município, aos titulares de explorações 

agropecuárias existentes no concelho de Chaves. --------------------- 

2.2. Para efeitos de candidatura, nos termos do artigo 4.º do mencionado 

regulamento, o criador de gado bovino, ovino ou caprino deve reunir, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: --------------------------- 

(i) Ser titular de exploração agropecuária no concelho de Chaves;  

(ii) Ser proprietário dos efetivos bovinos, ovinos e/ou caprinos; - 

(iii) Ter cumprido anualmente, nos seus efetivos animais, todas as 

obrigações legais, em termos sanitários, através dos serviços de uma 

Organização de Produtores Pecuária (OPP) a operar no concelho de 

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

(iv) Possuir documento comprovativo do registo do animal e comprovar, 

sempre que a Câmara o imponha, que respeita as normas obrigatórias de 

saúde pública, sanidade animal, higiene pública veterinária, bem-estar 

animal e respeito pelo ambiente, nomeadamente e, entre outros, através 

do PISA - Programa Informático de Sanidade Animal, complementados com 

o SNIRA e o Idigital; ----------------------------------------------- 

(v) Ter a sua situação tributária e contributiva regularizada 

perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social;  

(vi) Ter a sua situação regularizada perante o Município de Chaves. 
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2.3. As respetivas candidaturas são apresentadas nos serviços de 

atendimento do Município de Chaves, mediante o preenchimento de 

formulário próprio, acompanhado dos documentos previstos no artigo 

5.ºi do RCAFPP. ----------------------------------------------------- 

2.4. Apresentadas as candidaturas, os serviços verificam a regularidade 

da instrução, de acordo com o disposto no artigo 4.º do RCAFPP, sendo 

a análise efetuada nos termos previstos no artigo 6.º do mencionado 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

2.5. Concluído o processo de análise das candidaturas, os serviços 

elaboram a respetiva informação, consubstanciando a proposta de 

decisão, a ser tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, para aprovação 

das respetivas comparticipações financeiras, e posterior apresentação 

das listagens, na seguinte reunião do executivo municipal, conforme 

previsto no artigo 7.º do RCAFPP. ----------------------------------- 

2.6. As comparticipações financeiras a atribuir pelo Município de Chaves 

resultantes da aplicação das disposições do referido regulamento são 

financiadas através de verbas inscritas anualmente no orçamento 

municipal (cf. artigo 3.º do RCAFPP). ------------------------------- 

2.7. Assim, nos termos do artigo 8.º do RCAFPP, o montante anual do 

apoio a atribuir pelo Município aos produtores de bovinos, ovinos e 

caprinos, por animal, será calculado da seguinte forma: ------------- 

BOVINOS 

ADULTOS 
Primeiros 30 animais 10,00€ 

Restantes animais 8,00€ 

JOVENS (Vitelos) 
Primeiros 30 animais 7,00€ 

Restantes animais 5,00€ 

 

 

3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

propõe-se a aprovação da presente informação e a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

3.1. Encaminhamento da presente proposta para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para que a mesma proceda: ------------------------- 

3.1.1.1.  À verificação da situação, perante o Município de Chaves, 

dos candidatos que constam da listagem em anexo; -------------------- 

3.1.1.2. À atribuição do cabimento da despesa, inscrita na rubrica 

04.08.02.02.02 do Orçamento Municipal, aprovado para 2020, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

3.2. Validada a situação dos candidatos pela DGF, e atribuído o 

necessário cabimento, que a presente proposta seja encaminhada para o 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, para aprovação das respetivas 

comparticipações financeiras, nos termos da listagem em anexo; ------ 

3.3. Sequencialmente, caso haja despacho favorável, recomenda-se o envio 

da presente proposta à Divisão de Gestão Financeira, para que a mesma 

promova os procedimentos tendentes à operacionalização da decisão; -- 

3.4. Por último, deverá o assunto ser agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, para apresentação da listagem 

aprovada. ---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 22 de junho de 2020 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

PEQUENOS RUMINANTES 

(Ovinos e Caprinos) 

Primeiros 100 animais 2,00€ 

Restantes animais 1,50€ 
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Anexo: ------------------------------------------------------------- 

Listagem de Produtores Pecuários Beneficiários dos Apoios n.º 2/2020  

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 06.07.2020. ------ 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 04/08/2020: -----------------------------------------------

Ratifico o despacho exarado pela Sra. Vereadora, Eng. Paula Chaves 

sobre esta informação/proposta 01/GSPBEA/2020. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3. PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NO REGULAMENTO 

DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO 

PECUÁRIA - LISTAGEM 1/2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 32/DSC/2020---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

Com a presente informação pretende-se desencadear os procedimentos 

tendentes ao pagamento das comparticipações previstas no Regulamento 

de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção 

Pecuária (RCAFPP), em vigor no Município de Chaves, relativos às 

candidaturas analisadas. -------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Ao abrigo do “Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária”, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018, encontra-se a 

decorrer a fase de candidatura às comparticipações financeiras a fundo 

perdido, a conceder pelo Município, aos titulares de explorações 

agropecuárias existentes no concelho de Chaves. --------------------- 

2.2. Para efeitos de candidatura, nos termos do artigo 4.º do mencionado 

regulamento, o criador de gado bovino, ovino ou caprino deve reunir, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: --------------------------- 

(vii) Ser titular de exploração agropecuária no concelho de Chaves;  

(viii) Ser proprietário dos efetivos bovinos, ovinos e/ou caprinos; - 

(ix) Ter cumprido anualmente, nos seus efetivos animais, todas as 

obrigações legais, em termos sanitários, através dos serviços de uma 

Organização de Produtores Pecuária (OPP) a operar no concelho de 

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

(x) Possuir documento comprovativo do registo do animal e comprovar, 

sempre que a Câmara o imponha, que respeita as normas obrigatórias de 

saúde pública, sanidade animal, higiene pública veterinária, bem-estar 

animal e respeito pelo ambiente, nomeadamente e, entre outros, através 

do PISA - Programa Informático de Sanidade Animal, complementados com 

o SNIRA e o Idigital; ----------------------------------------------- 

(xi) Ter a sua situação tributária e contributiva regularizada 

perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social;  

(xii) Ter a sua situação regularizada perante o Município de Chaves. 

2.3. As respetivas candidaturas são apresentadas nos serviços de 

atendimento do Município de Chaves, mediante o preenchimento de 

formulário próprio, acompanhado dos documentos previstos no artigo 

5.ºii do RCAFPP. ---------------------------------------------------- 

2.4. Apresentadas as candidaturas, os serviços verificam a regularidade 

da instrução, de acordo com o disposto no artigo 4.º do RCAFPP, sendo 
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a análise efetuada nos termos previstos no artigo 6.º do mencionado 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

2.5. Concluído o processo de análise das candidaturas, os serviços 

elaboram a respetiva informação, consubstanciando a proposta de 

decisão, a ser tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, para aprovação 

das respetivas comparticipações financeiras, e posterior apresentação 

das listagens, na seguinte reunião do executivo municipal, conforme 

previsto no artigo 7.º do RCAFPP. ----------------------------------- 

2.6. As comparticipações financeiras a atribuir pelo Município de Chaves 

resultantes da aplicação das disposições do referido regulamento são 

financiadas através de verbas inscritas anualmente no orçamento 

municipal (cf. artigo 3.º do RCAFPP). ------------------------------- 

2.7. Assim, nos termos do artigo 8.º do RCAFPP, o montante anual do 

apoio a atribuir pelo Município aos produtores de bovinos, ovinos e 

caprinos, por animal, será calculado da seguinte forma: ------------- 

BOVINOS 

ADULTOS 
Primeiros 30 animais 10,00€ 

Restantes animais 8,00€ 

JOVENS (Vitelos) 
Primeiros 30 animais 7,00€ 

Restantes animais 5,00€ 

 

 

3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

propõe-se a aprovação da presente informação e a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

3.1. Encaminhamento da presente proposta para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para que a mesma proceda: ------------------------- 

3.1.1.1.  À verificação da situação, perante o Município de Chaves, 

dos candidatos que constam da listagem em anexo; -------------------- 

3.1.1.2. À atribuição do cabimento da despesa, inscrita na rubrica 

04.08.02.02.02 do Orçamento Municipal, aprovado para 2020, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

3.2. Validada a situação dos candidatos pela DGF, e atribuído o 

necessário cabimento, que a presente proposta seja encaminhada para o 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, para aprovação das respetivas 

comparticipações financeiras, nos termos da listagem em anexo; ------ 

3.3. Sequencialmente, deverá o assunto ser agendado para uma próxima 

reunião ordinária do executivo municipal, para apresentação da 

listagem aprovada; -------------------------------------------------- 

3.4. Por último, caso haja despacho favorável, recomenda-se o envio da 

presente proposta à Divisão de Gestão Financeira, para que a mesma 

promova os procedimentos tendentes à operacionalização da decisão. -- 

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

Chaves, 3 de junho de 2020 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

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

Listagem de Produtores Pecuários Beneficiários dos Apoios n.º 1/2020  

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

03/04/2020 --------------------------------------------------------- 

PEQUENOS RUMINANTES 

(Ovinos e Caprinos) 

Primeiros 100 animais 2,00€ 

Restantes animais 1,50€ 
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1. A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2. Tendo por base o âmbito da informação, propõe-se ao Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia procedimental: ------ 

2.1. Encaminhamento da presente informação/proposta para a Divisão de 
Gestão Financeira (DGF), para que a mesma proceda: ------------------ 

2.1.1. À verificação da situação, perante o Município de Chaves, dos 

candidatos que constam da listagem em anexo; ------------------------ 

2.1.2. À atribuição do cabimento da despesa, inscrita na rubrica 

04.08.02.02.02 do Orçamento Municipal, aprovado para 2020, em 

cumprimento com a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA). ------------------------------------------------------------ 

2.2. Validada a situação dos candidatos pela DGF, e atribuído o 

necessário cabimento, que o Senhor Presidente aprove, as respetivas 

comparticipações financeiras, nos termos da listagem anexa; --------- 

2.3. Sequencialmente, deverá o assunto ser agendado para uma próxima 
reunião ordinária do executivo municipal, para apresentação da 

listagem aprovada; -------------------------------------------------- 

2.4. Por último, a informação/proposta aprovada, com a respetiva lista 
anexa dos beneficiários dos referidos apoios financeiros, deve ser 

encaminhada novamente à Divisão de Gestão Financeira, para que a mesma 

dê execução aos procedimentos tendentes à realização dos pagamentos. 

À consideração do Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 06/04/2020: -----------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se conforme estratégia procedimental 

preconizada nesta informação/proposta. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

4. PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NO REGULAMENTO 

DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO 

PECUÁRIA - LISTAGEM 3/2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 04/GSPBEA/2020. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

Com a presente informação pretende-se desencadear os procedimentos 

tendentes ao pagamento das comparticipações previstas no Regulamento 

de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção 

Pecuária (RCAFPP), em vigor no Município de Chaves, relativos às 

candidaturas analisadas. -------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Ao abrigo do “Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária”, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018, encontra-se a 

decorrer a fase de candidatura às comparticipações financeiras a fundo 

perdido, a conceder pelo Município, aos titulares de explorações 

agropecuárias existentes no concelho de Chaves. --------------------- 

2.2. Para efeitos de candidatura, nos termos do artigo 4.º do mencionado 

regulamento, o criador de gado bovino, ovino ou caprino deve reunir, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: --------------------------- 

(xiii) Ser titular de exploração agropecuária no concelho de Chaves;  

(xiv) Ser proprietário dos efetivos bovinos, ovinos e/ou caprinos; - 
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(xv) Ter cumprido anualmente, nos seus efetivos animais, todas as 

obrigações legais, em termos sanitários, através dos serviços de uma 

Organização de Produtores Pecuária (OPP) a operar no concelho de 

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

(xvi) Possuir documento comprovativo do registo do animal e comprovar, 

sempre que a Câmara o imponha, que respeita as normas obrigatórias de 

saúde pública, sanidade animal, higiene pública veterinária, bem-estar 

animal e respeito pelo ambiente, nomeadamente e, entre outros, através 

do PISA - Programa Informático de Sanidade Animal, complementados com 

o SNIRA e o Idigital; ----------------------------------------------- 

(xvii) Ter a sua situação tributária e contributiva regularizada 

perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social;  

(xviii) Ter a sua situação regularizada perante o Município de Chaves. 

2.3. As respetivas candidaturas são apresentadas nos serviços de 

atendimento do Município de Chaves, mediante o preenchimento de 

formulário próprio, acompanhado dos documentos previstos no artigo 

5.ºiii do RCAFPP. ---------------------------------------------------- 

2.4. Apresentadas as candidaturas, os serviços verificam a regularidade 

da instrução, de acordo com o disposto no artigo 4.º do RCAFPP, sendo 

a análise efetuada nos termos previstos no artigo 6.º do mencionado 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

2.5. Concluído o processo de análise das candidaturas, os serviços 

elaboram a respetiva informação, consubstanciando a proposta de 

decisão, a ser tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, para aprovação 

das respetivas comparticipações financeiras, e posterior apresentação 

das listagens, na seguinte reunião do executivo municipal, conforme 

previsto no artigo 7.º do RCAFPP. ----------------------------------- 

2.6. As comparticipações financeiras a atribuir pelo Município de Chaves 

resultantes da aplicação das disposições do referido regulamento são 

financiadas através de verbas inscritas anualmente no orçamento 

municipal (cf. artigo 3.º do RCAFPP). ------------------------------- 

2.7. Assim, nos termos do artigo 8.º do RCAFPP, o montante anual do 

apoio a atribuir pelo Município aos produtores de bovinos, ovinos e 

caprinos, por animal, será calculado da seguinte forma: ------------- 

BOVINOS 

ADULTOS 
Primeiros 30 animais 10,00€ 

Restantes animais 8,00€ 

JOVENS (Vitelos) 
Primeiros 30 animais 7,00€ 

Restantes animais 5,00€ 

 

 

3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

propõe-se a aprovação da presente informação e a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

3.1. Encaminhamento da presente proposta para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para que a mesma proceda: ------------------------- 

3.1.1.1.  À verificação da situação, perante o Município de Chaves, 

dos candidatos que constam da listagem em anexo; -------------------- 

3.1.1.2. À atribuição do cabimento da despesa, inscrita na rubrica 

04.08.02.02.02 do Orçamento Municipal, aprovado para 2020, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

PEQUENOS RUMINANTES 

(Ovinos e Caprinos) 

Primeiros 100 animais 2,00€ 

Restantes animais 1,50€ 



                                                                F. 229 

                                                                  _____________________ 

 

3.2. Validada a situação dos candidatos pela DGF, e atribuído o 

necessário cabimento, que a presente proposta seja encaminhada para o 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, para aprovação das respetivas 

comparticipações financeiras, nos termos da listagem em anexo; ------ 

3.3. Sequencialmente, caso haja despacho favorável, recomenda-se o envio 

da presente proposta à Divisão de Gestão Financeira, para que a mesma 

promova os procedimentos tendentes à operacionalização da decisão; -- 

3.4. Por último, deverá o assunto ser agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, para apresentação da listagem 

aprovada. ---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 3 de junho de 2020 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

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

Listagem de Produtores Pecuários Beneficiários dos Apoios n.º 3/2020  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 04/08/2020: -----------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

5. TRABALHOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO E PINTURAS DO EDIFICADO 

DA EB1 DO CANEIRO - AJUSTE DIRETO ----------------------------------- 

Foi presente a informação nº 278/2020, identificada em epígrafe, cujo 

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

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

Considerando que por deliberação Camarária, tomada em reunião 

ordinária, no dia 20 de julho de 2020, foi aprovado o processo de 

procedimento para a execução da obra, “Trabalhos de Pré-Instalação de 

Aquecimento e Pinturas do Edificado da EB1 do Caneiro”, elaborado pela 

Divisão de Obras Públicas, com o intuito de se dar início ao 

procedimento tendente à sua adjudicação. ---------------------------- 

Considerando que após análise das propostas apresentadas no 

procedimento por Ajuste Direto, verifica-se que, a firma consultada, 

“Edibarra - Engenharia e Construção, S.A.”, não apresenta proposta, 

alegando, que se encontravam de férias, deixando assim expirar o prazo 

para apresentação da proposta. -------------------------------------- 

O projeto em referência tem como objetivo principal dotar a escola com 

pré-instalação de aquecimento, revestimentos finais, pinturas e 

arranjos exteriores. ------------------------------------------------ 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Submeter a presente informação, à aprovação do Órgão Executivo 

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

2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, que a obra pública em causa seja executada por 

empreitada, dado a especificidade dos trabalhos; -------------------- 

3. A não adjudicação do Procedimento n.º 27/DOP/2020; -------------- 

4. A abertura de um novo procedimento com o n.º 36/DOP/2020; ------- 

5. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 22.357,53 

Euros (Vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta 

e três cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA, a fixação do 

preço base foi obtido tendo por base as medições às quais foram 
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aplicados os preços unitários correntes e praticados na região, em 

obras similares; ---------------------------------------------------- 

6. Que de acordo com o definido na alínea d) do artigo 19º do Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que aprova o Código dos Contratos 

Públicos, seja adotado como procedimento prévio à contratação o Ajuste 

Direto; ------------------------------------------------------------ 

7. A abertura de um procedimento por ajuste direto com consulta à 

firma Edibarra - Engenharia e Construção, S.A., por ser uma empresa 

que possui o alvará de construção exigido no ponto 8.3 do convite, e 

se encontrarem dentro dos limites preconizados no ponto 2 do artigo 

113º do CCP, por ser uma empresa credível, dado o conhecimento que 

possuímos, pela execução de contratos anteriores; ------------------- 

8. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 5 dias; ---------- 

9. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a)  Projeto de Execução; ------------------------------------------- 

b) Convite a enviar à entidade; ------------------------------------ 

c) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

d) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

e) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade 

relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é 

dispensável a revisão de projeto, de acordo com o nº2 do artigo 43º 

do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da 

obra a realizar exarados no nº 5 do artigo 43ª do referido diploma, 

são dispensáveis, designadamente: ----------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo; ----------------------------------- 

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

22.357,53 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 2.1.1. 0102/07010305 0211 2017 I 5; --------------- 

12. Dado que a presente proposta é sequencia da Informação 197/2020, 

deverá a presente informação ser sujeita a fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas, de acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 46º 

da Lei 20/2015 de 9/03. --------------------------------------------- 
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À consideração Superior --------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 27 de agosto de 2020. -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em anexo: O Respetivo Processo Administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSENCIA DO SENHOR 

PRESIDENTE, DR. FRANCISCO MELO, DE 2020.08.27. ---------------------- 

Autorizo a execução da obra proposta por ajuste direto necessária para 

o arranque do ano escolar, à firma Edibarra, até ao valor já 

cabimentado de 23.698,98€, tal como consta da proposta e das peças do 

procedimento, com os fundamentos exarados na mesma. ----------------- 

Não adjudico o procedimento n.º 27/DOP/2020.  ----------------------- 

À reunião de Câmara para ratificação. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, na ausência do Senhor 

Presidente, de 27.08.2020. ------------------------------------------ 

 

 

6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM 

CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021. CONCURSO PÚBLICO 

URGENTE Nº7/UCP/2020. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, de acordo com a Informação n.º25/UE/2020, em anexo, 

submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 

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

1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

176.800,00€ (cento e setenta e seis mil e oitocentos euros), acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, repartido da seguinte forma: ---------- 

- Lote 1 – Circuito n.º3 – 28.050,00€; ------------------------------ 

- Lote 2 – Circuito n.º4 – 28.900,00€; ------------------------------ 

- Lote 3 – Circuito n.º5 – 29.750,00€; ------------------------------ 

- Lote 4 – Circuito n.º9 – 27.200,00€; ------------------------------ 

- Lote 5 – Circuito n.º16 – 27.200,00€; ----------------------------- 

- Lote 6 – Circuito n.º18 – 25.500,00€; ----------------------------- 

- Lote 7 – Circuito n.º20 – 10.200,00€. ----------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 47.º do 

CCP, o preço base indicado no caderno de encargos foi obtido através 

de uma consulta preliminar ao mercado, nos termos do disposto no artigo 

35.ºA do CCP; ------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 155.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar mão do procedimento 

“Concurso Público Urgente”, em caso de urgência na celebração de um 

contrato, desde que o valor do contrato a celebrar não exceda os 

limiares previstos no artigo 474.º e o critério de adjudicação seja 

na modalidade prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 74.º do CCP; -- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 35.º da 

Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, em circunstâncias excecionais, e no 

caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar 

quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena 

de anulabilidade; --------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 
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artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público 

Urgente”, previsto no artigo 155.º do CCP, para adjudicação da 

prestação de serviços identificada em epígrafe, atendendo aos 

fundamentos expostos na informação n.º25/2020 da Unidade Flexível de 

3.º Grau de Educação, submetendo-se posteriormente à Câmara Municipal, 

para ratificação, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, uma vez que é extremamente urgente 

adjudicar a prestação de serviços identificada em epígrafe, com vista 

a assegurar o transporte dos alunos para o novo ano escolar. -------- 

2. Designação do júri --------------------------------------------- 

- Nos termos do disposto no n.º2 do artigo 156.º do CCP, não é aplicável 

a designação de um júri para condução do presente procedimento. ----- 

3. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

4. Caução --------------------------------------------------------- 

No presente procedimento não será exigida a prestação de caução, nos 

termos do disposto no n.º2 do artigo 156.º do CCP. ------------------ 

5. Adjudicação por lotes ------------------------------------------ 

Nos termos do disposto no nº1 e 2 do artigo 46º-A do CCP, a presente 

prestação de serviços será adjudicada por lotes. -------------------- 

6. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 68º da 

Lei nº2/2020 de 31 de março – LOE ----------------------------------- 

No seguimento do exposto no ponto 3 do capítulo III da referida 

informação da Unidade de Educação, que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal autorize a excecionalidade prevista no n.º4 do artigo 68.º 

da LOE, submetendo-se posteriormente à Câmara Municipal, para 

ratificação, nos termos do disposto no n.3 do artigo 35.º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, uma vez que os circuitos n.º3, 4, 5, 9, 

16, 18, 20 ainda não foram adjudicados pelas razões expostas na 

referida informação da Unidade de Educação, e o presente procedimento 

terá que estar concluído no início do ano letivo de 2020/2021. ------ 

7. Compromissos plurianuais --------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal; ----------------------------------------------- 

Considerando que, o presente procedimento terá de estar concluído no 

início do ano letivo de 2020/2021 para assegurar a prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais 

para o ano letivo de 2020/2021, deveria ser garantida, atempadamente, 

a recolha de autorização por parte do Órgão Deliberativo Municipal, 

cuja próxima sessão ocorrerá em setembro de 2020; ------------------- 

Por conseguinte, tendo em vista assegurar a legal e eficaz 

concretização do procedimento de concurso público urgente, no início 

do ano letivo 2020/2021, sugere-se a aprovação da presente proposta, 

relativa à assunção dos encargos com efeitos plurianuais do presente 

procedimento concursal, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, à 

luz do disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei n.75/2013 de 12 de 

setembro, conjugado com o artigo 164.º do CPA, submetendo-se 
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posteriormente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, para 

ratificação, pelos motivos de urgência atrás invocados; ------------- 

Assim, caso a presente proposta seja aprovada pelo Senhor Presidente 

da Câmara e ratificada pelo Executivo Municipal, nos termos sugeridos 

nos pontos anteriores, sugere-se que o presente assunto seja agendado, 

para a próxima sessão ordinária do Órgão Deliberativo Municipal, em 

vista à ratificação de tal decisão administrativa, nos termos do 

disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro 

conjugado com o artigo 164º do CPA. --------------------------------- 

8. Cabimento orçamental ------------------------------------------- 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 

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

Chaves, 28 de agosto de 2020 ---------------------------------------- 

A Técnica superior -------------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSENCIA DO SENHOR 

PRESIDENTE, DR. FRANCISCO MELO, DE 2020.08.27. ---------------------- 

Autorizo que se efetue o Concurso Publico urgente conforme proposta 

dos serviços e com os fundamentos da mesma. À próxima Reunião de Câmara 

para ratificação. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, na ausência do Senhor 

Presidente, de 27.08.2020. ------------------------------------------ 

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

 

 

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

O Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves, 

ausentou-se da reunião quando eram dezasseis horas e dez minutos.---- 

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco Melo, deu a palavra aos presentes 

que mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos 

do disposto do nº. 2, do artigo 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 

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

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

Usou da palavra o Senhor Manuel Augusto Leão, para abordar as seguintes 

questões:----------------------------------------------------------- 

1 - Referiu que reside na sua habitação há 50 anos e que nunca deixou 

de proceder ao pagamento da fatura de água, exceto durante o período 

de confinamento por ter sido informado que o pagamento do consumo, 

referente àquele período, seria realizado a posteriori. No mês de 

junho, nos serviços municipais responsáveis, disseram-lhe que não 

tinha qualquer fatura para pagar. Em julho, voltou aos serviços 

municipais para proceder ao pagamento de todos os valores existentes 

e ainda não pagos, tendo procedido ao pagamento do montante que lhe 

foi indicado, sem que, porém, lhe dessem um comprovativo da realização 

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

Na última sexta-feira, com a fatura em pagamento no corrente mês de 

agosto, vinha o aviso para pagar duas faturas relativas ao período de 
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confinamento, tendo questionado o porquê daquele aviso, não tendo 

obtido resposta satisfatória pelo que não pagou.-------------------- 

Face ao que expôs, sugeriu que quando é feito o pagamento, nos serviços 

municipais responsáveis da Divisão de Ambiente, as faturas/recibo 

sejam carimbadas com o dizer “Pago”, de modo a que o consumidor tenha 

um comprovativo do pagamento efetuado.------------------------------ 

2 – Relativamente ao procedimento concursal para provimento de 5 

assistentes operacionais na área da jardinagem, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

questionou se os cidadãos não podem controlar a atividade da 

administração e como devem proceder caso não concordem com a forma 

como decorreu este procedimento concursal.--------------------------- 

3 – Terminou a sua intervenção questionando se já estão definidos os 

locais onde é feita a votação, no âmbito do referendo local sobre a 

abertura ao trânsito na Ponte Romana, quem são os elementos que compõem 

as mesas de voto e como é que os mesmos são nomeados.--------------- 

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

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

Vice-presidente da Câmara, dando nota do seguinte:------------------ 

1 – No portal da CNE-Comissão Nacional de Eleições as listas já devem 

estar divulgadas, tendo os senhores presidentes de junta, recebido 

informação, pois o procedimento é semelhante ao de um ato eleitoral.- 

A votação realiza-se no próximo dia treze de setembro e até ao final 

da presente semana será divulgada toda a informação nos locais do 

costume.------------------------------------------------------------ 

Os cidadãos que compõem as mesas de voto são nomeados de acordo com 

as condições previstas na Lei, as quais serão cumpridas.------------ 

2 – Quanto às faturas da água pode apresentar reclamação escrita junto 

dos serviços municipais, sendo que os mesmos são obrigados a dar recibo 

de quitação do respetivo pagamento, pelo que irão ser desenvolvidas 

diligências no sentido de apurar o que se passou a fim de, se for o 

caso, com naturalidade, a câmara municipal apreciar a reclamação, 

deliberando sobre a situação em causa.------------------------------ 

3 – No que concerne ao procedimento concursal, os concursos de pessoal 

têm legislação e procedimentos próprios. Os interessados discordando 

ou sentindo-se prejudicados, relativamente à forma como o mesmo 

decorreu, podem recorrer aos mecanismos legais previstos, mediante 

reclamação para quem praticou o ato e caso discordem da decisão deverão 

recorrer hierarquicamente. Caso a decisão do recurso não lhes seja 

favorável e discordando da mesma, poderão recorrer, judicialmente, 

para os tribunais.--------------------------------------------------  

 

 

 

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 dezasseis horas e vinte e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e 

vou assinar, junto do Presidente. ----------------------------------- 
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i Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da 

Produção Pecuária --------------------------------------------------- 

Artigo 5.º - Instrução de candidaturas ------------------------------ 

1 - As candidaturas ao apoio a conceder nos termos do presente 

Regulamento são apresentadas nos serviços de atendimento do Município 

de Chaves, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado 

dos seguintes documentos: ------------------------------------------- 

a) Declaração de efetivo relativo ao ano imediatamente anterior, 

através de lista SNIRA - Serviço Nacional de Identificação e Registo 

Animal para os bovinos e Idigital para os pequenos ruminantes; ------ 

b) Comprovativo da existência dos animais adultos por um período de um 
ano, ou em casos de força maior, comprovativo da sua substituição em 

condições iguais e comprovativo do nascimento ou aquisição dos animais 

jovens, nomeadamente e entre outros que se venham a verificar 

pertinentes através do SNIRA, emitida por entidade competente para a 

comprovação; ------------------------------------------------------- 

c) Declaração da OPP a atestar que a sanidade foi realizada durante o 
ano a que diz respeito o apoio financeiro; -------------------------- 

d) Declaração de não dívida à administração fiscal e segurança social. 
ii Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento 

da Produção Pecuária ------------------------------------------------ 

Artigo 5.º - Instrução de candidaturas ------------------------------ 

2 - As candidaturas ao apoio a conceder nos termos do presente 

Regulamento são apresentadas nos serviços de atendimento do Município 

de Chaves, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado 

dos seguintes documentos: ------------------------------------------- 

a) Declaração de efetivo relativo ao ano imediatamente anterior, 

através de lista SNIRA - Serviço Nacional de Identificação e Registo 

Animal para os bovinos e Idigital para os pequenos ruminantes; ------ 

b) Comprovativo da existência dos animais adultos por um período de um 
ano, ou em casos de força maior, comprovativo da sua substituição em 

condições iguais e comprovativo do nascimento ou aquisição dos animais 

jovens, nomeadamente e entre outros que se venham a verificar 

pertinentes através do SNIRA, emitida por entidade competente para a 

comprovação; ------------------------------------------------------- 

c) Declaração da OPP a atestar que a sanidade foi realizada durante o 
ano a que diz respeito o apoio financeiro; -------------------------- 

d) Declaração de não dívida à administração fiscal e segurança social. 
iii Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento 

da Produção Pecuária ------------------------------------------------ 

Artigo 5.º - Instrução de candidaturas ------------------------------ 

3 - As candidaturas ao apoio a conceder nos termos do presente 

Regulamento são apresentadas nos serviços de atendimento do Município 

de Chaves, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado 

dos seguintes documentos: ------------------------------------------- 

a) Declaração de efetivo relativo ao ano imediatamente anterior, 

através de lista SNIRA - Serviço Nacional de Identificação e Registo 

Animal para os bovinos e Idigital para os pequenos ruminantes; ------ 

b) Comprovativo da existência dos animais adultos por um período de um 
ano, ou em casos de força maior, comprovativo da sua substituição em 
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condições iguais e comprovativo do nascimento ou aquisição dos animais 

jovens, nomeadamente e entre outros que se venham a verificar 

pertinentes através do SNIRA, emitida por entidade competente para a 

comprovação; ------------------------------------------------------- 

c) Declaração da OPP a atestar que a sanidade foi realizada durante o 
ano a que diz respeito o apoio financeiro; -------------------------- 

d) Declaração de não dívida à administração fiscal e segurança social. 


