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Nº20 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 14 de setembro 

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

Aos catorze dias do mês de setembro 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 Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

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

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

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

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

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

previamente elaborada e datada de nove de setembro de dois mil e 

vinte.-------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

começado por cumprimentar todos os presentes. ----------------------- 

Seguidamente, deu conhecimento, ao órgão executivo municipal, dos 

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

a) “Verão 2020 - atividades ao ar livre” no combate ao insucesso 

escolar - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que o Município de Chaves promoveu no período de 29 de junho 

a 4 de setembro, um variado leque de atividades didáticas, como jogos 

tradicionais, piscina, passeios de bicicleta, yoga, canoagem, 

culinária, o programa de férias “Verão 2020 - atividades ao ar livre”, 

destinado a alunos do 1º ao 3º ciclo. ------------------------------- 

Apesar da situação epidemiológica atual, e as limitações causadas pelo 

Covid-19, o balanço foi positivo para todos os envolvidos, permitindo 

conciliar a educação integral de 32 alunos do concelho, indicados 

pelos Agrupamentos de Escolas e CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens), assumindo-se como um suporte complementar para as famílias 

durante as interrupções letivas. ------------------------------------ 

Com estas atividades os alunos desenvolveram competências 

transversais, de carácter psicossocial, através de atividades 

dinâmicas e equilibradamente divididas entre o carácter físico, socio-

emocional e cognitivo, potenciando o sucesso integrado do aluno 

posteriormente ao nível do seu potencial criativo, desde o espírito 

empreendedor, liderança, pensamento criativo, responsabilidade e 

autocontrolo, resolução de problemas, trabalho em equipa ou respeito 

pelo outro. --------------------------------------------------------- 

Este projeto visa promover o sucesso educativo dos alunos, a qualidade 

e eficiência do sistema de educação e formação, reduzindo o abandono 

escolar precoce e combater o insucesso, promovendo uma igualdade no 

acesso ao ensino. --------------------------------------------------- 

b) “A sua casa mais eficiente” – Arrancaram Candidaturas a apoio 

nacional - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 
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Vaz, deu nota que o prazo para apresentação das candidaturas ao 

Incentivo decorre de 07 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 

ou até esgotar a dotação prevista ----------------------------------- 

Esta medida a implementar no decorrer de 2020, e que terá continuidade 

em 2021, encontra-se integrada no programa de apoio a edifícios mais 

sustentáveis, focado na melhoria da sua eficiência energética, através 

do apoio à sua renovação em diversas vertentes, nomeadamente 

substituição de janelas, isolamento térmico, sistemas de 

aquecimento/arrefecimento, instalação de painéis fotovoltaicos, bomba 

de calor, eficiência hídrica, entre outros. ------------------------- 

As candidaturas já se encontram disponíveis desde o passado dia 07 de 

setembro, com o programa a representar um investimento global de 4,5 

milhões de euros, dos quais 1,75 milhões já em 2020. Cada proprietário 

poderá contar com um apoio até 15 mil euros, com um limite de 7.500 

euros por habitação. ------------------------------------------------ 

O Programa de incentivos abrange todo o território nacional e são 

beneficiárias as pessoas singulares proprietárias de edifícios de 

habitação existentes e ocupados, unifamiliares, construídos até ao 

final do ano de 2006. ----------------------------------------------- 

Mais informações e formulário de candidatura em: 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-

climaticas/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis.aspx. --- 

c) “Chaves comemora mês da alfabetização e das literacias” - Sobre 

esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o 

Município de Chaves no âmbito das comemorações do Dia Internacional 

da Alfabetização, integra a iniciativa nacional de educação de adulto 

“setembro mês da alfabetização e das literacias_2020” promovido pela 

Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, APEFA. ----- 

Durante todo o mês de setembro, uma equipa técnica multidisciplinar 

municipal realizará várias atividades, nomeadamente oficinas de 

leitura sobre a história de algumas personalidades de Chaves, 

homenageadas através da colocação de bustos e estátuas em várias praças 

e jardins da cidade.  Serão recordadas individualidades como o Dr. 

Mário Carneiro, cujo busto se encontra no Largo Tito Flávio Vespasiano, 

o Benemérito Cândido Sotto Mayor, com busto no Jardim Cândido Sotto 

Mayor, o Dr. António Granjo, com estátua no Largo da Estação, D. Afonso 

I, com estátua na Praça de Camões, e o Padre Joaquim Marcelino da 

Fontoura, com busto no Largo 8 de julho. Será abordada ainda a 

relevância do Monumento de Homenagem ao General Silveira localizado 

na Rua da Pedisqueira, e a Estátua “A Caridade”, no Largo do Terreiro 

de Cavalaria. ------------------------------------------------------- 

De 8 a 16 de setembro, a Rádio Chaves FM transmitirá, pelas 19h30, as 

oficinas de leitura realizadas por alunos e encarregados de educação, 

que posteriormente ficarão disponíveis no canal do YouTube da Equipa 

Multidisciplinar/Parentalidade Positiva. ---------------------------- 

Para sensibilização individual e coletiva, no combate às baixas 

literacias e com o objetivo de promover a relevância da leitura e da 

escrita para estimular a autoestima e equidade social, serão também 

afixados painéis alusivos ao tema, nos locais mais frequentados da 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

Recorde-se que Portugal apresenta um quadro de uma população adulta 

com muito baixas literacias básicas de leitura, escrita, numeracia e 

digital, e que o contexto pandémico veio, requerer consciencialização 

e ação. Hoje, mais de meio milhão de portugueses não sabem ler nem 

escrever e mais de 2,5 milhões tem apenas a escolaridade básica do 4º 

ano, o 1º ciclo. ---------------------------------------------------- 



                                                                F. 239 

                                                                  _____________________ 

 
Esta ação conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência O Presidente 

da República. ------------------------------------------------------- 

d) “Sessões com diferentes perspetivas sobre a obra de Paula Rego no 

MACNA” - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em 

colaboração com a Fundação de Serralves apresenta um programa 

paralelo, constituído por três sessões com abordagem em diferentes 

perspetivas, sobre a obra “PAULA REGO: O GRITO DA IMAGINAÇÃO”. ------ 

O trabalho de Paula Rego caracteriza-se por uma obsessiva abordagem 

aos aspetos mais sombrios, profundos e ambíguos das relações humanas 

e das articulações entre o indivíduo e o coletivo. A pintora explora 

temas como o poder e a obediência, a dor física e psicológica, a 

vergonha e o orgulho, a violência, a solidão e a sociabilidade. ----- 

As sessões decorrerão no Auditório do MACNA, sempre aos sábados pelas 

16h00. Dia 19 de setembro, a sessão orientada por Ana Gabriela Macedo, 

apresenta o tema “Paula Rego. Segredos e Histórias ou ‘como dar uma 

face ao medo’”. Dia 3 de outubro, Emília Ferreira vai abordar “O Elogio 

da Inquietação” e dia 17 de outubro, Catarina Alfaro apresenta “Paula 

Rego: histórias & segredos. Imaginação e memória”, com exibição 

posterior do filme Paula Rego: histórias e segredos, de Nick Willing 

(20016). ----------------------------------------------------------- 

As apresentações serão limitadas à lotação do espaço, de acordo com 

as Normas definidas pela Direção Geral de Saúde, e estão sujeitas a 

inscrição prévia, que pode ser efetuada via email: 

mac.nadirafonso@chaves.pt ou pelo telefone 276 009 137. ------------- 

A inscrição encontra-se sujeita ao tarifário em vigor, podendo ser 

consultado em: https://macna.chaves.pt/pages/572. ------------------- 

e) “Referendo para a reabertura da Ponte Romana de Chaves ao trânsito 

de veículos automóveis” - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que os Flavienses decidiram! Ponte Romana 

não terá trânsito. -------------------------------------------------- 

O primeiro referendo local em Chaves, no distrito de Vila Real, deu 

voz aos flavienses que se manifestaram contra a reabertura ao trânsito 

automóvel da ponte romana, na resposta à pergunta “Concorda com a 

reabertura da ponte romana de Chaves ao trânsito de veículos automóveis 

ligeiros, num único sentido?”. -------------------------------------- 

Foram convocados a pronunciar-se 43 mil quatrocentos e oitenta 

eleitores, que se expressaram da seguinte forma: -------------------- 

NÚMERO DE VOTANTES: 5.250 - 12,07% ---------------------------------- 

NÃO: 4.437 - 85,31% ------------------------------------------------- 

SIM: 764 - 14,69% --------------------------------------------------- 

NULOS: 35 - 0,67% --------------------------------------------------- 

BRANCOS: 14 - 0,27% ------------------------------------------------- 

Com esta iniciativa, o município pretendeu envolver os munícipes numa 

participação cívica e ativa na gestão autárquica, fortalecendo a 

qualidade da democracia neste concelho. Recorde-se que o referendo 

concretizou um compromisso eleitoral assumido na última campanha 

autárquica. -------------------------------------------------------- 

 

 

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, desejando votos de boa saúde a todos os presentes, 

tendo em consideração os mais recentes relatos, e não tendo o 
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conhecimento efetivo dos números de casos de “Covid 19” no concelho, 

que estão em cima da mesa. ------------------------------------------ 

Tem passado pelo Centro “Covid”, e verifica a existência da realização 

de um número significativo de testes, o que é positivo, mas também que 

nos deve fazer refletir a todos, pois o aumento de testes pode 

proporcionar o aumento de casos ativos. ----------------------------- 

De seguida, fez uma breve referência ao referendo para a reabertura 

ao trânsito da Ponte Romana, salientando que os resultados apurados 

ontem em sede do referendo confirmaram o que eu anteriormente afirmara 

publicamente, que os flavienses na sua esmagadora maioria, 

consideraram completamente extemporânea e inoportuna a realização 

desta consulta popular. --------------------------------------------- 

A abstenção foi a resposta dos flavienses (87,93%), a uma questão 

inoportuna, inócua, inútil e inconsequente. ------------------------- 

Deve este executivo municipal retirar todas as consequências políticas 

deste ato irrefletido e extemporâneo, e deve o sr. presidente, tal 

como afirmou na entrevista à Sinal Tv do dia 10 de setembro, caso a 

participação neste referendo não fosse significativa, dar a mão 

à palmatória e dizer: afinal estava enganado e a questão da ponte 

romana não era assim tão importante. -------------------------------- 

No final o município e o país perderam recursos, com um não assunto. 

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

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

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

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

1 – Relativamente ao aumento do número de casos de “Covid-19”, no 

concelho de Chaves, e a esta aparente situação de alarmismo, é preciso 

contextualizar que o País vive uma situação pandémica, e Chaves, não 

está isolado, não é uma “ilha”, pois trata-se de um Concelho, com 

muita dinâmica e intensa mobilidade. -------------------------------- 

2 – Destaca, o facto, de nos últimos meses, existirem milhares de 

turistas que visitaram o nosso território e emigrantes que vieram, de 

férias à sua terra natal, e apesar desta intensa mobilidade que 

naturalmente constitui um risco, ainda assim podemos afirmar que 

Chaves é um destino seguro, existindo, para o efeito um conjunto de 

entidades e instituições empenhadas neste processo, para que 

rapidamente, caso seja necessário, se possa atuar. ------------------ 

3 – Na presente data, Chaves, tem 59 casos confirmados, e este valor 

representa um quinto ou um sexto de cidades com a nossa dimensão. --- 

4 – Realça o facto de todas as instituições e todos os cidadãos, devem 

redobrar esforços e têm de ter presente que é fundamental continuar a 

cumprir todas as recomendações e orientações da Direção Geral de Saúde, 

muito concretamente, o uso de máscara, desinfetar as mãos, respeitar 

o afastamento físico recomendado e cumprir a etiqueta respiratória. - 

5 – Relativamente, à questão do referendo, concorda com o Senhor 

Vereador, e que o mesmo foi extemporâneo, sendo sua opinião que o 

mesmo já deveria ter acontecido em 2008, nessa perspetiva se os 

pressupostos da verdade, transparência e da representatividade 

tivessem sido concretizados em anteriores executivos. --------------- 

6 – Que é apologista da democracia e particularmente da dimensão 

participativa da mesa, e que não entende e não comunga daqueles que 

têm uma visão tutelar da democracia, que acham que devem ser os outros, 

os iluminados, a decidirem por eles, como aconteceu num período negro 

da nossa história coletiva, que foram os mais de 50 anos de Estado 

Novo. -------------------------------------------------------------- 

7 – Que tem uma visão diversa, que a participação cidadã é fundamental 

para o reforço da democracia e das pulsões populistas e 
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antidemocráticas que pululam pela Europa e que já têm expressão no 

panorama político português. ---------------------------------------- 

8 – Em Portugal a Lei do Referendo Local, apesar de já existir há mais 

de 30 anos, contando já com o referendo local realizado em Chaves, só 

foram feitas seis consultas populares desta natureza, o que é 

manifestamente muito pouco, pelo que é fundamental que se estimule a 

participação dos cidadãos na gestão da sua vida coletiva, desta forma, 

possa ser reforçada a democracia. ----------------------------------- 

9 – No que diz respeito às valorações e interpretações que são feitas, 

relativamente aos resultados do referendo, estas são individuais e 

subjetivas, a que o Senhor Vereador fez, é uma das possíveis, mas, há 

outras, podemos e devemos ter em conta as limitações que, na presente 

data, se verificam pois não vivemos num estado de normalidade, muito 

concretamente pelas limitações associados ao “Covid-19”, o que, ainda 

assim, na sua perspetiva a democracia não pode ficar refém/suspensa 

por uma questão de “Covid-19”, por outro lado a questão de natureza 

económica que tanto preocupa o Senhor Vereador, estranha que não o 

tenha preocupado durante os doze anos que esteve presente nos 

executivos municipais anteriores, e que propiciou, para que se 

gastasse só com juros de mora relativos a dívida de água, mais de 3,6 

milhões de euros, e com juros bancários mais de 9/10 milhões de euros, 

e estar preocupado com 20 ou 30 mil euros que não são responsabilidade 

da Câmara Municipal, mas sim, da Comissão Nacional de Eleições. Mas 

mesmo que se tenha uma visão redutora da democracia, como fez o senhor 

Vereador, a realização do referendo propiciará a transferência da 

administração central para a administração local do custo do referendo 

local, que, depois, será encaminhado para os flavienses que estiveram 

envolvidos neste ato eleitoral. Também por esta via a economia local 

ficou a ganhar. ----------------------------------------------------- 

10 – Concluindo a sua intervenção, afirmou, que não comunga, não 

partilha da visão do Senhor Vereador, este referendo, estabiliza e 

resolve uma questão que já deviam estar resolvida há muito. --------- 

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

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

Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo 

referido que os argumentos são exatamente os mesmos, sempre que uma 

circunstância não nos agrada é a dívida de água e os juros. --------- 

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

Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou, novamente, da 

palavra, o Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, 

referido que se houver alguma questão que possa ser referendada, pois 

existem matérias que circulam no espaço público, que legalmente, não 

o podem ser, este referendo pode ser um ensaio para a realização de 

outros referendos no futuro, não será por 20 ou 30 mil euros, que 

impediram que se faça um referendo sobre uma matéria que tenha uma 

importância maior. -------------------------------------------------- 

A sua visão pessoal e a sua opinião não devem contaminar as decisões 

enquanto autarca, porque ser Presidente da Câmara não é representar-

se a si próprio, é representar toda uma comunidade local, pelo que 

concretizará o que esta, de forma democrática, decida. -------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR JOÃO 

CARLOS ALVES NEVES. ------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, tendo começado por cumprimentar todos os 

presentes. --------------------------------------------------------- 
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De seguida, procedeu a entrega e leitura de uma declaração, sobre a 

realização do referendo para a reabertura da Ponte Romana ao Trânsito 

automóvel, que seguidamente se transcreve: -------------------------- 

“Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------- 

O povo de Chaves foi ontem chamado a votar o referendo sobre o trânsito 

na nossa Ponte Romana. ---------------------------------------------- 

Como bem se lembram, sempre estive contra a realização deste referendo, 

considerando desde logo um disparate. ------------------------------- 

O Senhor Presidente disse-me que tinha de o realizar pois tinha sido 

uma promessa eleitoral. --------------------------------------------- 

Se acreditassem em mim talvez o desastre não seria assim, dai que os 

resultados ai estão: dos 43480 potenciais votantes, apenas 5.250 

descarregaram o seu voto, dando estes resultados: NÃO, 85,37%; SIM, 

14,79%; ABSTENÇÃO, 87,93%. ------------------------------------------ 

Perante a frieza destes números, o Senhor Presidente da Câmara deve 

tirar as suas ilações, pois representa para si uma enorme derrota 

pessoal. ----------------------------------------------------------- 

Nós, os flavienses, a reboque do seu jeito obstinado seremos vistos 

como atores de uma vergonha e humilhação nacional. ------------------ 

Teimou em querer cumprir um pseudo compromisso eleitoral, como se este 

referendo transportasse em si a varinha de condão para resolver os 

problemas da Madalena através do trânsito automóvel. ---------------- 

Pura ilusão interiorizou, pois já se sabia de antemão que os flavienses 

não desejavam voltar a um passado que o Senhor Presidente tanto 

crítica. ----------------------------------------------------------- 

Além do mais era de prever que a abstenção seria superior ao número 

de votantes, caindo por terra qualquer decisão que adviesse das urnas.- 

A prova desta insensatez esta agora à vista. ------------------------ 

Felicito os flavienses que se deslocaram às urnas, bem como as centenas 

de cidadãos que estiveram de serviço neste ato, privando-se do seu 

merecido domingo de descanso. --------------------------------------- 

Senhor Presidente, carregue agora nas suas costas o peso desta 

humilhante derrota e reflita se valeu a pena gastar dinheiro do erário 

público neste ato, onde ao fim e ao cabo a montanha pariu um rato. -- 

Se pretendia que este referendo servisse de barómetro eleitoral então, 

vá-se acautelando. -------------------------------------------------- 

Para terminar quero informa-lo que cumpri o meu dever cívico, votando 

não, porque aqui nasci e desde criança sempre fez parte da minha vida 

a nossa querida Ponte Romana. --------------------------------------- 

João Neves” --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1 – Relativamente à Ponte Romana, a palavra dada para si é fundamental, 

um compromisso autárquico é fundamental, compreende, que ao longo dos 

mais de quarenta anos de política, que o Senhor Vereador tem, possa 

ter incumprido algumas promessas eleitorais, dando a título de exemplo 

a construção do túnel na Rotunda do Monumento, mas não comunga da 

visão da política do Senhor Vereador, nem se revê no seu perfil 

político, tem atributos e características distintas na sua vida 

pessoal, profissional e política, para si os compromissos são muito 

importantes, e são para ser cumpridos, e só não serão cumpridos aqueles 

que objetivamente forem impossíveis de cumprir. --------------------- 

2 – Os compromissos são o referencial da ação política. ------------- 

3 – Relativamente à Ponte Romana os democratas entendem sempre que os 

momentos de participação nunca são de mais, só aqueles que têm uma 
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visão parcial da democracia é que entendem que os instrumentos de 

participação são demasiados e é mais importante uma tarde de domingo 

do que realizar um ato que concretiza a democracia. ----------------- 

4 – Encontra-se muito satisfeito e orgulhoso pelos flavienses, 

contrariamente à sua visão não se sentiu humilhado, mas sim honrado, 

porque é uma questão que fica resolvida pelos flavienses, nenhum 

partido político tinha inscrito esse assunto nos seus compromissos 

eleitorais e de direito a questão fica encerrada hoje e para o futuro, 

lamenta que este processo de decisão não tenha sido concretizado em 

2008, lamenta sinceramente que, alguém queira confundir um referendo 

que é apartidário e que não tem posição política de ninguém, com as 

questões autárquicas, então podia dizer claramente que ficou 

amplamente satisfeito, porque teria ganho com 85%. ------------------ 

5 – Contrariamente ao que o Senhor Vereador afirma, não se sente 

humilhado, mas sim muito orgulhoso e feliz, mais um compromisso 

honrado, mais um visto feito naquilo que são os compromissos assumidos.    

 

 

IV - 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, tendo começado por cumprimentar todos os presentes. -  

De seguida, repudia a afirmação do Senhor Vereador João Neves, sobre 

a realização do referendo, classificando-a como um desastre, em sua 

opinião um referendo, independentemente do assunto e da motivação, é 

sempre um ato de cidadania e de liberdade democrática.  

Independentemente do resultado, nem que só tivesse tido um voto, não 

deixaria de ser um instrumento constitucional de grande valor. Este, 

em concreto, foi suportado pelas leis da República, pronunciado 

constitucional pelo respetivo Tribunal, quando questionado acerca da 

sua idoneidade, e financiado pelo Estado Português. O que afirmou o 

Sr. Vereador configura um certo tipo de ataque ao Estado de direito 

constitucional e, por isso, inadmissível nesta câmara. Quem aqui 

classifica a realização de um referendo popular como um desastre, 

efetua um evidente atropelo à democracia, o qual, como democrata e 

filho de abril não podia deixar passar em claro. -------------------- 

Os resultados e as interpretações são uma coisa, o referendo é sempre 

um sucesso da liberdade conquistada em Abril. ----------------------- 

Quanto ao número de votantes nos referendos, o Senhor Vereador pode 

compara-los com os referendos nacionais, da Regionalização e sobre o 

Aborto. O Povo Português, ainda não interiorizou na plenitude o 

interesse de participar nesta forma de decisão popular, como acontece 

em outros países, muito concretamente a Suíça. -------------------- 

   

 

V - 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 saudar os presentes e 

informar que tinha uma reunião de Conselho de Turma na Escola Fernão 

de Magalhães às dezasseis horas e que tinha sido designada para a 

secretariar pelo que teria de sair uns minutos antes desta reunião de 

Câmara, facto para o qual pediu a compreensão de todos. ------------- 

Indo diretamente à questão do referendo sobre a reposição do trânsito 

na ponte romana, a Vereadora Manuela Tender disse que se congratulava 

com a vitória do não, que interpretou como uma vitória da defesa do 

nosso património comum e dos Flavienses, e que discordava da afirmação 
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do Presidente Nuno Vaz de que este referendo tinha constituído um 

teste à possibilidade de ocorrência de atos eleitorais em período de 

pandemia pois a elevadíssima abstenção é prova de que tal não devia 

ter acontecido neste momento, tendo sido preferível o seu adiamento 

já que toda a estrutura foi montada, as despesas foram feitas e a 

grande maioria dos Flavienses não se dirigiu às urnas, alguns por 

recusa e por não concordarem com a realização do referendo, ou por 

outras razões mas certamente alguns terão faltado com receio do 

contágio, receando concentração de pessoas. ------------------------- 

Dado não se tratar de matéria urgente, na sua opinião nunca devia ter 

sido realizado em tempo de pandemia, poderia realizar-se numa outra 

altura e os Flavienses compreenderiam esse adiamento. --------------- 

Lamentou ainda que não se tenha feito um estudo sobre o impacto a 

curto, médio e longo prazo da circulação de trânsito automóvel na 

ponte, como o que propôs que fosse solicitado ao LNEC – Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, e que o Presidente da Câmara não tenha 

promovido o necessário esclarecimento sobre esta questão nem um espaço 

de discussão pública sobre as duas opções subjacentes ao referendo, 

permitindo o confronto das duas perspetivas e a transmissão em direto 

desse debate nas páginas do Município de forma a promover a tomada de 

consciência dos argumentos em defesa duma e doutra opção e uma maior 

mobilização e participação dos munícipes. --------------------------- 

Na sua opinião, fosse qual fosse o resultado do estudo de impacto do 

trânsito na estrutura da ponte, a esmagadora maioria dos Flavienses 

não teria uma posição diversa, tal como o sentido do seu voto também 

não se teria alterado, no entanto haveria outro conhecimento da matéria 

e o esclarecimento é sempre benéfico para todos. -------------------- 

Disse ainda, sobre este assunto, que o senhor Presidente da Câmara 

tinha de reconhecer agora humildemente que a decisão tomada pelo 

Executivo em 2008 de retirar o trânsito da ponte traduziu o sentir da 

população, e que isso tinha ficado bem claro neste referendo. ------- 

E cabendo aos eleitos saber interpretar a vontade dos seus eleitores, 

concordou com o senhor Presidente de que não se deve voltar a 

equacionar a reposição do trânsito na ponte de Trajano pois a vontade 

dos Flavienses ficou clara. ----------------------------------------- 

Afirmou ainda que só votou favoravelmente a realização do referendo 

por ter sido assumido pelo senhor Presidente como um compromisso 

assumido perante os eleitores, e na sua opinião todos os compromissos 

devem ser honrados, sendo certo que considera que havia muitos outros 

compromissos mais importantes e que os Flavienses gostariam de ver 

concretizados, mas cabe ao Presidente do Município definir as 

prioridades da sua governação. -------------------------------------- 

Por fim, a Vereadora Manuela Tender deu nota da sua preocupação 

relativamente a algumas questões referentes à Freguesia de Faiões, 

onde reside, que são partilhadas pela Junta de Freguesia, e pediu ao 

Senhor Presidente que procurasse dar resposta a estas carências com a 

maior brevidade possível: a primeira diz respeito ao saneamento por 

concluir, sendo que toda a reta de Faiões desde o cruzamento do 

Lameirão até à curva por baixo da Igreja e as ruas que deste troço da 

Nacional 103 derivam ainda não dispõem de saneamento, tendo de utilizar 

fossas séticas, o que já não devia estar a acontecer nas habitações 

familiares nem nas unidades industriais nomeadamente do setor da 

panificação que aí existem. ----------------------------------------- 

A Vereadora recordou que estes cidadãos cumprem os seus deveres para 

com o Município e o Estado, e pagam os seus impostos, como o IMI, pelo 

que deviam ter acesso a este serviço bem como ao abastecimento de 

água, que em Faiões ainda não chega a todas as habitações, sendo que 
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nalguns casos os pedidos para ligarem a água de rede às habitações já 

deram entrada nos serviços do Município há muito e não há resposta, 

sendo a água um bem essencial, entende que o Município tem de encontrar 

soluções que permitam abastecer todos os focos habitacionais legais 

que o solicitem. ---------------------------------------------------- 

Por último, a Vereadora apresentou uma proposta concreta sobre a Escola 

de Faiões, projeto que resultou da vontade e do trabalho do povo da 

aldeia e da generosidade do benemérito Dr. Morais Sarmento, e que é a 

menina dos olhos das gentes de Faiões e motivo de grande orgulho e 

deve, por isso, ser preservada em homenagem a quem concretizou o 

projeto e à memória coletiva das várias gerações de estudantes e 

professores que passaram por aquela escola e mantêm uma forte ligação 

afetiva a esse edifício que preservam no lugar das mais gratas 

memórias. Neste momento o edifício já não funciona como escola e a 

Vereadora Manuela Tender defende que deve ser colocado ao serviço da 

população e que deve ser alvo duma atenção particular por parte do 

Município, no sentido de garantir a sua adequada preservação que a 

Junta de Freguesia sozinha não tem meios para assegurar, tendo 

solicitado apoio no sentido de efetuar todos os procedimentos 

necessários conducentes à classificação da Escola como Património de 

Interesse Público ou de Interesse Municipal, pois a formalização duma 

candidatura envolve alguma complexidade e requer o conhecimento de 

vários elementos de que a Vereadora não dispõe, nomeadamente do ponto 

de vista da história, conceção e descrição do projeto arquitetónico. 

Sendo conhecida como a mais bela escola primária do país, duma 

singularidade arquitetónica e de grande valor simbólico e afetivo, 

esta candidatura justifica-se e vai enriquecer também o próprio 

Município, pelo que pediu o particular empenho de todos para que esse 

sonho das gentes de Faiões possa ser concretizado, questionando também 

o Presidente Nuno Vaz sobre o momento em que será celebrado o contrato 

de comodato com a Junta de Freguesia de Faiões, que já foi solicitado 

pelo Presidente da Junta, que pretende dinamizar a Escola de Faiões e 

colocá-la ao serviço da população, e que já tem realizado obras no 

sentido da sua preservação. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

1 - Na Lei dos Referendos, existem limitações à realização dos mesmos, 

muito concretamente, os períodos entre eleições. -------------------- 

2 - Era intenção deste Executivo realizar o referendo no ano de 2019, 

mas sendo ano de eleições Europeias e Legislativas, não foi possível 

encontrar calendário para a realização do referendo, situação idêntica 

acontece no próximo ano de 2021, estando previsto a realização de 

eleições Presidenciais e das Autárquicas. --------------------------- 

3 – O Referendo, como o já referido, resulta, de um compromisso 

autárquico, e nessa perspetiva a democracia sai mais sólida se 

cumprirmos os compromissos assumidos, junto dos cidadãos. ----------- 

4 – Congratulam-se todos com a decisão dos flavienses, e com realização 

do primeiro Referendo no Concelho de Chaves, tratando-se assim, de uma 

dupla congratulação. ------------------------------------------------ 

5 – Claramente e desde o início, o Candidato Nuno Vaz, hoje Presidente 

da Câmara, não se iria imiscuir nesse processo, apenas tomaria a 

iniciativa para que o referendo pudesse ser concretizado, foi a 

Assembleia Municipal de Chaves que, o aprovou a realização do 

referendo, com votos, não só, do Partido Socialista, mas, também das 

demais forças partidárias, com assento na Assembleia Municipal. ----- 
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6 – Também, estava à espera que esta questão suscitasse alguma 

discussão, devendo, para o efeito os próprios cidadãos terem-se 

mobilizados mais, não só nas redes sociais, poderiam ter sido 

realizados “debates” em espaços públicos, estando o Município 

disponível para o efeito. ------------------------------------------- 

7 – Relativamente, a eventual falta de segurança da Ponte Romana, no 

início do ano, foi determinado executar uma avaliação/inspeção a todas 

as obras de arte no Concelho, incluindo-se a Ponte Romana, foi 

entendimento que esta informação era a suficiente, tanto mais, que 

conforme o afirmado pela Senhora Vereadora, a questão principal, não 

era a segurança, mas sim, se o valor patrimonial, histórico, valia 

turística era compaginável com outro tipo de utilizações. ----------- 

8 – Relativamente às questões sobre a Freguesia de Faiões, vai ser 

feita a avaliação, conjuntamente, com a freguesia, das necessidades, 

e da estimativa dos custos associados, é preciso não esquecer que 

existe um conjunto de exigentes necessidades, quer no sistema de água, 

quer no sistema de saneamento para resolver em grande parte do 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

9 – No que diz respeito à escola primária de Faiões e da eventualidade 

de a mesma poder vir a ser comodatada à respetiva junta de Freguesia 

e as questões associadas com a sua conservação/manutenção, irá ser 

avaliada, quanto a uma eventual classificação como Património de 

Interesse Municipal, por parte do Município, os serviços municipais, 

procederão a uma recolha de dados, em vista a posterior 

análise/avaliação. ------------------------------------------------- 

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

Se seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara Municipal, 

tendo, sobre as matérias, referido o seguinte: ---------------------- 

1 – Relativamente às freguesias, deu nota que na sua freguesia de 

origem, freguesia de Águas Frias, é preciso arranjar o caminho de 

acesso ao Castelo de Monforte, Monumento Nacional de grande impacto, 

e a Rua Central de Águas Frias que, também, se encontra em muito mau 

estado. ------------------------------------------------------------ 

2 – Deu, ainda, nota da reivindicação dos habitantes de Assureiras do 

Meio, para a construção do Saneamento na povoação, e apelou à resolução 

do problema existente com o saneamento e o fornecimento de água, na 

localidade de Sobreira. --------------------------------------------- 

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

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

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

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

1 - As necessidades, identificadas, pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. 

Francisco Chaves de Melo, são transversais, às freguesias do Concelho, 

as obras agora mencionadas, serão tidas em consideração, em próximos 

instrumentos económicos/financeiros, à medida que houver 

disponibilidade financeira para as executar. ------------------------ 

2 - É missão deste Executivo, ir providenciando a resolução destas 

necessidades, tendo em consideração que as necessidades existentes no 

Concelho são sempre muito superiores às disponibilidades. ----------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 
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1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada em 31 de agosto de 2020. -------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Presidente da Câmara, Dr. 

Nuno Vaz Ribeiro, em virtude de não ter estado presente na reunião da 

Câmara Municipal titulada pela ata objeto de aprovação. ------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DAS ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E DAS ZONAS DE ACESSO AUTOMÓVEL 

CONDICIONADO, EM VIGOR NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

54/GAP/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, por deliberação tomada em sede de reunião do órgão 
executivo municipal, realizada no pretérito dia 25 de maio de 2020, 

foi aprovado o projeto de alteração ao “Regulamento Geral das Zonas 

de Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de Acesso Automóvel 

Condicionado”; ----------------------------------------------------- 

2. Considerando que o Projeto de alteração do Regulamento supra 

identificado, nos termos e para os efeitos das disposições combinadas 

previstas no nº1, do art. 101º do CPA, e no art. 56º da Lei nº 75/2013, 

foi submetido a discussão pública, por um período de 30 dias, 

promovendo-se a sua divulgação nos termos legais – no sítio 

institucional do Município, por meio de Jornal e Edital e no Diário 

da República, 2ª Série; --------------------------------------------  

3. Considerando que decorrido o prazo supra mencionado, foram 

registadas, no correspondente processo administrativo, durante o 

decurso de tal fase participativa, várias sugestões e ou observações 

sobre as soluções nele contempladas; ------------------------------- 

4. Considerando que, neste contexto, tornou-se necessário ponderar as 
sugestões e ou observações colhidas durante a fase participativa acima 

referida, com vista a reunir, do ponto de vista procedimental, todos 

os requisitos legalmente exigidos para a sua ulterior aprovação 

definitiva pelos órgãos municipais competentes; -------------------- 

5. Considerando que, por razões de certeza, segurança e paz jurídicas, 
é apresentado, em anexo à presente proposta, documento, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, 

contendo as sugestões apresentadas em sede de discussão pública e 

respetiva análise; -------------------------------------------------- 

6. Considerando que, de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

município, bem como aprovar regulamentos internos. ------------------ 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de: ------------------------------------- 

a) Aprovar a presente proposta de alteração do Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de Acesso 

Automóvel Condicionado, em vigor no Concelho de Chaves, conforme 
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documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente Proposta (Anexo II); 

b) Sequencialmente, e caso a presente Proposta seja aprovada nos termos 
anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

g), do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

Por último, dever-se-á proceder à publicação da alteração ao referido 

Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e 

das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado no Diário da República, no 

respetivo Boletim Municipal, na Internet, (no sítio institucional do 

município), Jornal Local e através de Edital afixado nos lugares de 

estilo, verificando-se, como é óbvio, a sua aprovação nos termos 

anteriormente sugeridos, tudo isto, de acordo com as disposições 

combinadas previstas no art.139º do Código do Procedimento 

Administrativo e no art. 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 08 setembro de 2020 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: - Documento contendo a análise das sugestões apresentadas 

ao abrigo do n.º 1, do artigo 101º, do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 17/01 (Anexo I); ------------------------------------ 

- Proposta de Alteração do Regulamento Geral das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada (Anexo II). ---------------------- 

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

ANEXO I -------------------------------------------------------------  

(Análise de sugestões apresentadas em sede de discussão pública)----- 

I – Das sugestões apresentadas e respetiva análise ------------------ 

a) GEMC, E.M.S.A ------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8938, datado do pretérito 

dia 07/08/2020, a empresa municipal “Gestão de Equipamentos do 

Município de Chaves, E.M.S.A”, veio apresentar sugestões ao clausulado 

do projeto de alteração do Regulamento Geral das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de Acesso Automóvel 

Condicionado. ------------------------------------------------------ 

2. A referida empresa começa por sugerir uma alteração aos valores 

previstos para as novas tarifas de estacionamento, com base nos 

seguintes pressupostos: -------------------------------------------- 

- Os valores considerados a partir da primeira hora não são divisíveis 

em parcelas de 15 minutos, o que poderá provocar constrangimentos no 

ato de pagamento e a necessidade de arredondamento das parcelas por 

parte dos equipamentos; --------------------------------------------- 

- Os parcómetros instalados apenas aceitam moedas de valor igual ou 

superior a 0.05€. --------------------------------------------------- 

3. Partindo das premissas, acima, enunciadas, a empresa propõe a 

alteração das tarifas para os seguintes valores: -------------------- 

Duração do Estacionamento Tarifa 

15 minutos iniciais 0,10€ 

30 minutos iniciais 0.20€ 

45 minutos iniciais 0.40€ 

1 Hora 0.80€ 

2 Horas 1.60€ 

3 Horas 2.40€ 



                                                                F. 249 

                                                                  _____________________ 

 
4. Por outro lado, a interessada sugere a criação de alguns lugares 

de estacionamento para residentes na Alameda do Tabolado, de forma a 

colmatar eventuais constrangimentos em moradores sem garagem que 

residam nos prédios da dita alameda. -------------------------------- 

5. Quanto a esta sugestão, e sem prejuízo do mérito da mesma, sempre 

se dirá que tal matéria não deverá ser resolvida por via do presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

6. Na verdade, a criação de novos lugares de estacionamento 

enquadra-se no âmbito das competências própria do órgão executivo 

municipal, muito concretamente, na competência prevista na alínea rr), 

do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e 

ulteriores alterações (“Deliberar sobre o estacionamento de veículos 

nas vias públicas e demais lugares públicos”). ---------------------- 

7. Razão pela qual a sugestão ora apresentada não deverá ser 

acolhida, sem prejuízo, como é evidente, da sua eventual consideração 

pelo órgão executivo municipal, ao abrigo da competência supra 

identificada. ------------------------------------------------------ 

b) ACISAT -------------------------------------------------------  

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 8979, datado do pretérito 

dia 10/08/2020, a associação denominada “ACISAT – Associação 

Empresarial do Alto Tâmega”, veio, igualmente, apresentar sugestões 

ao clausulado do projeto de alteração do Regulamento Geral das Zonas 

de Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de Acesso Automóvel 

Condicionado. ------------------------------------------------------ 

2. A primeira sugestão apresentada recai sobre as tarifas de 

estacionamento previstas no artigo 50º, do referido Regulamento, 

propondo que as mesmas sejam revistas na seguinte medida: ----------- 

Duração do Estacionamento Tarifa 

1.ª Hora 0,40€ (0,10€ por cada fração de 15 m) 

2.ª Hora 1,00 € 

3.ª Hora 1,20 

3. Como justificação para a alteração sugerida, a ACISAT refere que 

uma boa parte das deslocações feitas ao centro urbano para uso de 

comércio (compra única) e serviços (banco, CTT, etc.) ficam concluídas 

no período até 1h, razão pela qual a proposta constante do projeto 

submetido a discussão é bastante penalizadora.---------------------- 

4. Partindo de tal premissa, propõe uma tarifa máxima de 0,40€ para 

a primeira hora, favorecendo o estacionamento de duração limitada para 

o tratamento de assuntos rápidos, e penalizando mais fortemente as 

horas seguintes, de modo a desincentivar o uso destas zonas para 

estacionamento prolongados. ----------------------------------------- 

5. Ainda sobre o projeto de Regulamento, a ACISAT refere que o n.º 

2, do artigo 45º, desvirtua, de alguma forma, o previsto no n.º 1, da 

mesma norma, ao dar liberdade total e imediata ao município para 

alterar a qualquer momento as zonas agora definidas. ---------------- 

6. Embora o Regulamento, em discussão, preveja, em concreto, uma 

lista de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, tal previsão não 

afasta o poder do órgão executivo em matéria de estacionamento, 

competência prevista na alínea rr), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e ulteriores alterações. ------------ 

7. De facto, a norma acima referida determina que a Câmara Municipal 

é competente para deliberar sobre o estacionamento de veículos nas 

vias públicas e demais lugares públicos. ---------------------------- 

8. Assim, atendendo à competência reconhecida, expressamente, pelo 

legislador ao órgão executivo, em matéria de estacionamento, o 

Regulamento remete para a Câmara Municipal a faculdade de previsão de 



                                                                F. 250 

                                                                  _____________________ 

 
novas zonas de estacionamento de duração limitada, afastando, nesta 

justa medida, a necessidade de submeter tal faculdade a um novo 

procedimento de alteração regulamentar, com todos os custos e mora 

associados ao mesmo. ----------------------------------------------- 

9. Já, por exemplo, a definição de regras relativamente a tais 

zonas, através de normas de carater geral e abstrato, carecem, por 

força do disposto no artigo 135º, do CPA, de aprovação em sede de 

regulamento administrativo. ---------------------------------------- 

10. Daí que o Regulamento, reconhecendo a faculdade da Câmara 

Municipal prever novas zonas, remete a regulamentação das mesmas para 

os preceitos constantes do Regulamento em discussão, os quais serão 

de aplicação imediata. -------------------------------------------- 

11. Por último, quanto às sugestões associadas ao número de 

parquímetros e à introdução de novos meios de pagamento eletrónicos, 

mais práticos e cómodos para os utilizadores, e como a própria ACISAT 

reconhece, envolvem uma ponderação a efetuar em sede diferente da 

presente discussão pública, tudo isto, como é evidente, sem se querer 

afastar o mérito e a pertinência de tais sugestões. ---------------- 

c) Das sugestões de alteração das tarifas de estacionamento ------ 

1. Como se viu, as entidades, acima, referidas apresentam propostas 

de alteração das tarifas de estacionamento previstas no artigo 50º, 

do projeto em discussão. ------------------------------------------- 

2. Da leitura das sugestões apresentadas, nesta matéria, e embora 

sejam propostos valores diferentes por cada interessado, verifica-se 

uma convergência, entre ambos, quanto aos seguintes pontos: -------- 

a)  Diminuição dos valores das tarifas inicialmente propostos; --- 

b)  Penalização da 2º e da 3º hora relativamente à primeira, 

privilegiando, nesta justa medida, os estacionamentos de duração 

inferior a uma hora. ----------------------------------------------- 

3. Atendendo aos argumentos apresentados, e em vista a encontrar um 

equilíbrio entre os valores inicialmente propostos e os valores 

sugeridos pelos interessados no âmbito da discussão pública, opta-se 

por rever a tabela constante no artigo 50º, do Projeto de Alteração 

do regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

e das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, em discussão, passando 

o mesmo a ter a seguinte redação: ----------------------------------- 

Artigo 50º Tarifas de estacionamento -------------------------------- 

1 – O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, 

dentro dos limites e horários fixados, fica sujeito ao pagamento das 

seguintes tarifas: ------------------------------------------------- 

Duração do Estacionamento Tarifa 

1ª Hora 0.60€ 

2ª Hora 0,90€ 

3ª Hora 1,20€ 

2 – Por deliberação da câmara municipal pode ser autorizada a revisão 

anual de tarifas. --------------------------------------------------- 

4. Em tudo o resto, a proposta de Alteração do Regulamento, em 

discussão, dever-se-á manter inalterada. --------------------------- 

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

Anexo II ----------------------------------------------------------- 

Proposta de Alteração do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 

de Duração Limitada e das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, em 

vigor no Concelho de Chaves ---------------------------------------- 

PREÂMBULO ---------------------------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com as disposições combinadas previstas 

na alínea u) do nº 1, alínea f) do nº2 e na alínea a) do nº7, todos 

do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
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republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece o 

quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento 

dos órgãos dos municípios e das freguesias, compete à Câmara Municipal 

de Chaves deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e 

demais lugares públicos, criar, construir e gerir redes de circulação 

de transportes, integrados no património municipal ou colocados, por 

lei, sob a administração municipal. --------------------------------- 

Considerando que, neste contexto, foi publicado em Diário da 

República, 2.ª série n.º 135, de 15 de julho de 2011, o Regulamento 

Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e das Zonas de 

Acesso de Automóvel Condicionado. ---------------------------------- 

Considerando que o atual Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 

de Duração Limitada e das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, na 

base do qual se tem vindo a instalar novas Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada, se encontra desatualizado. ----------------------- 

Considerando que existe necessidade de reorganizar a atual 

distribuição geográfica da rede de parcómetros e, por outro lado, a 

necessidade de simplificar as exigências e procedimentos 

regulamentares e administrativos relativos aos residentes e aos 

comerciantes, à semelhança do que ocorre noutras cidades, 

contribuindo, assim, para a melhoria das condições de vida das 

populações. -------------------------------------------------------- 

Considerando as sucessivas obras de requalificação e revitalização que 

o Centro Histórico de Chaves tem sido alvo, as quais se traduziram na 

requalificação de arruamentos e na reabilitação urbana de imóveis 

públicos e privados, tornando-o mais aprazível e harmonioso. -------- 

Considerando que a crescente evolução da atividade e diversidade de 

estabelecimentos comerciais instalados nas principais artérias 

comerciais da cidade, acarreta uma necessidade inerente à disciplina 

do trânsito e do estacionamento nesta zona. ------------------------ 

Considerando que a redução dos preços na utilização de períodos 

temporais inferiores a uma hora irá fomentar uma maior rotatividade 

no estacionamento de superfície, e por esse facto um aumento da 

disponibilidade de lugares disponíveis junto aos estabelecimentos 

comerciais, estimulando a adoção de comportamentos promotores de 

adesão à aquisição de produtos no comércio local. ------------------ 

É alterado o REGULAMENTO GERAL DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO 

LIMITADA E DAS ZONAS DE ACESSO AUTOMÓVEL CONDICIONADO, nos termos do 

disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos 

artigos 70.°, 71.°, 169° a 175° do Código da Estrada, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, revisto e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de Fevereiro e no artigo 7° do Decreto-

Lei n.º 2/98 de 3 de Janeiro. --------------------------------------- 

TÍTULO I ----------------------------------------------------------- 

DISPOSIÇÕES GERAIS ------------------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

Âmbito de aplicação ------------------------------------------------- 

O presente Regulamento aplica-se a todas as vias e espaços públicos 

sujeitos pelo Município de Chaves ao regime de estacionamento de 

duração limitada ou de acesso automóvel condicionado. --------------- 

Artigo 2.º ---------------------------------------------------------- 

Definições --------------------------------------------------------- 

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: ----------------- 

1 - Zonas Condicionadas, o conjunto de vias e de espaços públicos 

contíguos que poderão incluir Zonas de Estacionamento de Duração 

Limitada e Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, a delimitar pela 

Câmara Municipal de Chaves. ----------------------------------------- 
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2 - Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, zonas em que o 

estacionamento só é permitido mediante pagamento de uma taxa, em 

determinados períodos, e em que existam limites máximos de tempo de 

permanência dos veículos, sendo que a verificação do cumprimento 

dessas condições poderá ser feita através de dispositivos mecânicos 

ou eletrónicos dotados de relógio e que emitam títulos de 

estacionamento mediante pagamento em numerário ou por outros meios 

legalmente aceites. ------------------------------------------------- 

3 - Zonas de Acesso Automóvel Condicionado, zonas em que o acesso e o 

estacionamento apenas são permitidos a determinado tipo de 

utilizadores e cujo controle é exercido através de sinalização, que 

poderá ser complementada por meios eletromecânicos, informáticos ou 

eletrónicos. ------------------------------------------------------- 

TÍTULO II  --------------------------------------------------------- 

CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO ------------------------ 

CAPÍTULO I  --------------------------------------------------------- 

CONDIÇÕES GERAIS ---------------------------------------------------- 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

Condicionamento ---------------------------------------------------- 

O acesso e o estacionamento nas Zonas Condicionadas, estão sujeitos 

às condições previstas no presente Regulamento. --------------------- 

Artigo 4.º ---------------------------------------------------------- 

Modalidades de acesso e estacionamento ------------------------------ 

1 - O acesso e o estacionamento nas Zonas Condicionadas apenas são 

permitidos aos veículos que se encontrem devidamente identificados e 

referenciados pelos agentes de fiscalização ou que exibam os títulos 

válidos previstos no presente Regulamento. -------------------------- 

2 - O utilizador deverá obter previamente um título válido de acesso 

e estacionamento, que terá um período de validade limitado no tempo.- 

3 – No interior das zonas Condicionadas poderão ser criadas, através 

da colocação de sinalização adequada, Bolsas de Estacionamento 

reservadas a determinados veículos. --------------------------------- 

Artigo 5.º---------------------------------------------------------- 

Responsabilidade --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves não responde por eventuais danos, furtos, 

perdas ou deteriorações dos veículos que se encontrem em Zonas 

Condicionadas, ou de bens que se encontrem no interior dos mesmos. -- 

Artigo 6.º ---------------------------------------------------------- 

Gestão ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves poderá contratar, a terceiras entidades, 

os serviços de gestão e manutenção dos meios humanos e materiais afetos 

ao funcionamento das Zonas Condicionadas, nos termos do presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Equipamento -------------------------------------------------------- 

1 - Os equipamentos afetos à execução do presente Regulamento podem 

ser propriedade da Câmara Municipal de Chaves, da empresa Gestão de 

Equipamentos do Município de Chaves, EEM, ou de terceiras entidades 

contratadas para a gestão e manutenção dos mesmos. ------------------ 

2 - A gestão e manutenção dos equipamentos utilizados no âmbito da 

execução do presente Regulamento poderão ser asseguradas diretamente 

pelo respetivo proprietário ou por terceiras entidades por este 

contratadas, nos termos do artigo anterior. ------------------------- 

3 - É proibida qualquer intervenção não autorizada, nomeadamente 

visando obstruir, danificar, abrir ou alterar por qualquer meio o 

equipamento de controlo de acesso e estacionamento. ----------------- 
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CAPÍTULO II --------------------------------------------------------- 

TITULARIDADE DO DIREITO DE ACESSO E DE ESTACIONAMENTO --------------- 

SECÇÃO I  ----------------------------------------------------------- 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 8.º ---------------------------------------------------------- 

Aquisição do direito ------------------------------------------------ 

O direito ao acesso e ao estacionamento nas Zonas Condicionadas 

constitui-se mediante a aquisição de um título válido. -------------- 

Artigo 9.º ---------------------------------------------------------- 

Modalidades de título ----------------------------------------------- 

1 - Para efeitos do disposto no presente Regulamento, são considerados 

títulos de estacionamento válidos, para Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada, os seguintes:-------------------------------------- 

a) Talão de estacionamento; -----------------------------------------  

b) Cartão de estacionamento de residente;---------------------------- 

c) Cartão de estacionamento de comércio. ---------------------------- 

2 - Para efeitos do disposto no presente Regulamento, são também 

considerados títulos válidos, para Zonas de Acesso Automóvel 

Condicionado, os seguintes:------------------------------------------ 

a) Cartão de residente; ---------------------------------------------  

b) Cartão de comércio; ---------------------------------------------- 

c) Cartão de outros serviços;---------------------------------------- 

d) Cartão de visitante. --------------------------------------------- 

Artigo 10.º --------------------------------------------------------- 

Falta de título ----------------------------------------------------- 

A não exibição de qualquer título de estacionamento de forma visível, 

nas condições previstas no artigo 12.º, permite presumir a sua falta.- 

Artigo 11.º --------------------------------------------------------- 

Roubo, furto ou extravio do cartão ---------------------------------- 

1 - Em caso de roubo ou extravio do cartão, deverá o seu titular 

comunicar de imediato o facto à Câmara Municipal de Chaves sob pena 

de responder pelos prejuízos resultantes da sua utilização indevida.- 

2 - A substituição do cartão será efetuada de acordo com o preceituado 

para a sua revalidação. --------------------------------------------- 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 

Propriedade e responsabilidade -------------------------------------- 

1 - Os cartões são propriedade da Câmara Municipal de Chaves e devem 

ser colocados no interior do veículo a que respeita com o rosto para 

o exterior, de modo a serem visíveis as menções nele constantes. ---- 

2 - Os titulares dos cartões são responsáveis pela sua correta 

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

3 - O uso indevido dos cartões implicará o cancelamento e cassação do 

mesmo, bem como a impossibilidade de obter um novo cartão durante o 

período de 1 ano. ---------------------------------------------------  

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Validade do cartão -------------------------------------------------- 

1 - O cartão é válido pelo período de um ano após a sua atribuição, 

exceto se os pressupostos da sua atribuição não se mantiverem, caso 

em que terminará a sua validade com a cessação de algum destes. ----- 

2 - O cartão pode ser revalidado, a requerimento do seu titular, por 

sucessivos períodos de um ano.--------------------------------------- 

SECÇÃO II  ----------------------------------------------------------  

Talão de estacionamento---------------------------------------------- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 

Talão de estacionamento --------------------------------------------- 
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O talão de estacionamento, depois de colocado no veículo nas condições 

previstas no artigo 12.º, confere o direito de estacionamento numa 

Zona de Estacionamento de Duração Limitada. ------------------------- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Aquisição e prova --------------------------------------------------- 

1 - O talão de estacionamento deverá ser adquirido nos equipamentos 

destinados a esse efeito. ------------------------------------------- 

2 - Quando o equipamento mais próximo se encontre avariado, o utente 

deverá adquirir o título noutro equipamento instalado nas 

proximidades. ------------------------------------------------------ 

3 - Em caso de avaria de todos os equipamentos, o utente fica 

desonerado do pagamento da taxa de estacionamento, enquanto a situação 

de avaria se mantiver. ---------------------------------------------- 

SECÇÃO III  ---------------------------------------------------------  

Cartão de estacionamento de residente-------------------------------- 

Artigo 16.º --------------------------------------------------------- 

Cartão de estacionamento de residente ------------------------------- 

1 - O cartão de estacionamento de residente titula a possibilidade de 

o residente estacionar numa bolsa de estacionamento destinada a 

moradores, existente no interior de uma Zona de Estacionamento de 

Duração Limitada, sem limite de tempo e sem pagamento de taxa de 

estacionamento. ---------------------------------------------------- 

2 - Cada cartão estará associado a um veículo corretamente 

identificado.------------------------------------------------------- 

3 - Só poderá ser atribuído um cartão de estacionamento de residente 

por cada fogo. ------------------------------------------------------  

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Características ---------------------------------------------------- 

Deverão constar do cartão de estacionamento de residente: ----------- 

a) A bolsa de estacionamento a que se refere; ----------------------- 

b) A marca e matrícula do veículo; ---------------------------------- 

c) O prazo de validade. --------------------------------------------- 

Artigo 18.º --------------------------------------------------------- 

Atribuição --------------------------------------------------------- 

1 - Poderão requerer que lhes seja atribuído cartão de estacionamento 

de residente as pessoas singulares, desde que o fogo onde têm domicílio 

principal e permanente e onde mantêm estabilizado o seu centro de vida 

familiar: ---------------------------------------------------------- 

a) Seja utilizado para fins habitacionais; -------------------------- 

b) Se localize dentro de uma Zona de Estacionamento de Duração 

Limitada. ---------------------------------------------------------- 

2 - As pessoas singulares referidas no número anterior devem ainda:-- 

a) Ser proprietárias de um veículo automóvel; ----------------------- 

b) Adquirentes com reserva de propriedade de um veículo automóvel;--- 

c) Locatárias em regime de locação financeira ou aluguer de longa 

duração de um veículo automóvel; ------------------------------------ 

d) Não se encontrando em nenhuma das situações descritas nas alíneas 

anteriores tenham comprovadamente o direito de uso ou o usufruto de 

um veículo automóvel. ----------------------------------------------- 

Artigo 19.º --------------------------------------------------------- 

Pedido e documentos ------------------------------------------------- 

1 - O pedido de emissão do cartão de estacionamento de residente far-

se-á, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, através do preenchimento de impresso próprio, devendo os 

interessados anexar cópia dos seguintes documentos: ----------------- 

a) Carta de condução; ----------------------------------------------- 

b) Cartão do cidadão; ----------------------------------------------- 
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c) Nota de Liquidação IMI do prédio ou habitação onde reside; ------- 

d) Contrato de arrendamento devidamente formalizado e declarado à 

repartição de finanças; -------------------------------------------- 

e) Título de Registo de Propriedade do veículo, ou nas situações 

referidas nas alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo anterior: ------ 

i - O contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade; --- 

ii - O contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

iii - Declaração do proprietário de onde conste o nome e a morada do 

usuário ou usufrutuário e a matrícula do veículo automóvel. --------- 

2 - Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles 

constar a morada com base na qual é requerido o cartão de 

estacionamento de residente. ---------------------------------------- 

3 - Pela emissão do cartão de estacionamento de residente será exigido 

o pagamento da quantia fixada no Anexo I. --------------------------- 

SECÇÃO IV  ---------------------------------------------------------- 

Cartão de estacionamento de comércio -------------------------------- 

Artigo 20.º --------------------------------------------------------- 

Cartão de estacionamento de comércio -------------------------------- 

1 - O cartão de estacionamento de comércio titula a possibilidade de 

uma empresa que estabeleça a sua atividade comercial ou de serviços, 

de estacionar numa Zona de Estacionamento de Duração Limitada, sem 

pagamento de taxa de estacionamento, no período compreendido entre as 

13:00 às 15:00 horas. ---------------------------------------------- 

2 - Cada cartão estará associado a um veículo corretamente 

identificado. ------------------------------------------------------ 

3 - Só poderá ser atribuído um cartão de estacionamento de comércio 

por cada estabelecimento comercial ou de serviços. ------------------ 

Artigo 21.º --------------------------------------------------------- 

Características ---------------------------------------------------- 

1 - Deverão constar do cartão de estacionamento de comércio: -------- 

a) O arruamento a que se refere; ------------------------------------ 

b) A marca e matrícula do veículo; ---------------------------------- 

c) O prazo de validade.---------------------------------------------- 

Artigo 22.º --------------------------------------------------------- 

Atribuição --------------------------------------------------------- 

Poderão requerer que lhes seja atribuído cartão de estacionamento as 

empresas que estabeleçam a sua atividade comercial ou de serviços em 

arruamentos inseridos em Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 23.º --------------------------------------------------------- 

Pedido e documentos ------------------------------------------------- 

1 - O pedido de emissão do cartão de estacionamento de comércio far-

se-á, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, através do preenchimento de impresso próprio, devendo os 

interessados anexar cópia dos seguintes documentos: ----------------- 

a) Certidão da Conservatória do Registo Comercial, da qual conste o 

registo de atividade comercial exercida ou em alternativa cartão de 

empresário em nome individual; -------------------------------------- 

b) Certidão da Conservatória do Registo Predial da qual conste o 

registo de propriedade do estabelecimento a seu favor e, caso não seja 

proprietário do imóvel, título contratual adequado à sua utilização 

para o fim a que se destina, designadamente contrato de arrendamento, 

trespasse ou outro; ------------------------------------------------- 

c) Certificado de matrícula a favor do requerente, do veículo a que 

se destina o cartão de estacionamento de comércio; ------------------ 

2 - Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles 

constar a morada com base na qual é requerido o cartão de 

estacionamento de comércio. ----------------------------------------- 
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3 - Pela emissão do cartão de estacionamento de comércio será exigido 

o pagamento da quantia fixada no Anexo I. --------------------------- 

SECÇÃO V  ----------------------------------------------------------- 

Cartão de residente ------------------------------------------------- 

Artigo 24.º --------------------------------------------------------- 

Cartão de residente ------------------------------------------------- 

1 - O cartão de residente titula a possibilidade de o residente numa 

Zona de Acesso Automóvel Condicionado, circular no seu interior e 

estacionar nas bolsas de estacionamento destinadas a residentes, sem 

limite de tempo e sem pagamento de taxa de estacionamento. ---------- 

2 - Cada cartão estará associado a um veículo corretamente 

identificado. ------------------------------------------------------ 

Artigo 25.º --------------------------------------------------------- 

Características ---------------------------------------------------- 

Deverão constar do cartão de residente: ----------------------------- 

a) O arruamento onde o requerente reside; --------------------------- 

b) A marca e matrícula do veículo; ---------------------------------- 

c) O prazo de validade. --------------------------------------------- 

Artigo 26.º --------------------------------------------------------- 

Atribuição --------------------------------------------------------- 

1 - Poderão requerer que lhes seja atribuído cartão de residente as 

pessoas singulares, desde que o fogo onde têm domicílio principal e 

permanente e onde mantêm estabilizado o seu centro de vida familiar: 

a) Seja utilizado para fins habitacionais; -------------------------- 

b) Se localize dentro de uma Zona de Acesso Automóvel Condicionado.-- 

2 - As pessoas singulares referidas no número anterior devem ainda: - 

a) Ser proprietárias de um veículo automóvel; ----------------------- 

b) Adquirentes com reserva de propriedade de um veículo automóvel; -- 

c) Locatárias em regime de locação financeira ou aluguer de longa 

duração de um veículo automóvel; ------------------------------------ 

d) Não se encontrando em nenhuma das situações descritas nas alíneas 

anteriores tenham comprovadamente o direito de uso ou o usufruto de 

um veículo automóvel. ----------------------------------------------- 

Artigo 27.º --------------------------------------------------------- 

Pedido e documentos ------------------------------------------------ 

1 - O pedido de emissão do cartão de residente far-se-á, mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através do 

preenchimento de impresso próprio, devendo os interessados anexar 

cópia dos seguintes documentos: ------------------------------------- 

a) Carta de condução; ----------------------------------------------- 

b) Cartão do cidadão; ----------------------------------------------- 

c) Nota de Liquidação do IMI do prédio ou habitação onde reside; ---- 

d) Contrato de arrendamento devidamente formalizado e declarado à 

repartição de finanças; ---------------------------------------------  

e) Título de Registo de Propriedade do veículo, ou nas situações 

referidas nas alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo anterior: ------ 

i - O contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade; --- 

ii - O contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

iii - Declaração do proprietário de onde conste o nome e a morada do 

usuário ou usufrutuário e a matrícula do veículo automóvel. --------- 

2 - Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles 

constar a morada com base na qual é requerido o cartão de residente. 

3 - A emissão do cartão de residente será gratuita. -----------------  

SECÇÃO VI  ---------------------------------------------------------- 

Cartão de comércio -------------------------------------------------- 

Artigo 28.º --------------------------------------------------------- 

Cartão de comércio -------------------------------------------------- 
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1 - O cartão de comércio titula a possibilidade de uma empresa que 

estabeleça a sua atividade comercial ou de serviços numa zona de acesso 

automóvel condicionado, a circular no seu interior e a efetuar cargas 

e descargas nos locais devidamente identificados para o efeito. ----- 

2 - Cada cartão estará associado a um veículo corretamente 

identificado. ------------------------------------------------------ 

3 - Só poderá ser atribuído um cartão de estacionamento de comércio 

por cada estabelecimento comercial ou de serviços. ------------------ 

Artigo 29.º --------------------------------------------------------- 

Características ---------------------------------------------------- 

1 - Deverão constar do cartão de comércio: -------------------------- 

a) O arruamento onde a empresa exerce a sua atividade; -------------- 

b) A marca e matrícula do veículo; ---------------------------------- 

c) O prazo de validade.---------------------------------------------- 

Artigo 30.º --------------------------------------------------------- 

Atribuição --------------------------------------------------------- 

Poderão requerer que lhes seja atribuído cartão de comércio, as 

empresas que estabeleçam a sua atividade comercial ou de serviços em 

arruamentos inseridos em zonas de acesso automóvel condicionado. ---- 

Artigo 31.º --------------------------------------------------------- 

Pedido e documentos ------------------------------------------------- 

1 - O pedido de emissão do cartão de comércio far-se-á, mediante 

requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Chaves, através do 

preenchimento de impresso próprio, devendo os interessados anexar 

cópia dos seguintes documentos: ------------------------------------- 

a) Certidão da Conservatória do Registo Comercial, da qual conste o 

registo de atividade comercial exercida ou em alternativa cartão de 

empresário em nome individual; -------------------------------------- 

b) Certidão da Conservatória do Registo Predial da qual conste o 

registo de propriedade do estabelecimento a seu favor e, caso não 

sejam proprietários do imóvel, título contratual adequado à sua 

utilização para o fim a que se destina, designadamente contrato de 

arrendamento, trespasse ou outro; ----------------------------------- 

c) Certificado de matrícula a favor do requerente, do veículo a que 

se destina o cartão de comércio; ------------------------------------ 

2 - Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles 

constar a morada com base na qual é requerido o cartão de comércio. - 

3 - Pela emissão do cartão de comércio será exigido o pagamento da 

quantia fixada no Anexo I. ------------------------------------------ 

SECÇÃO VII ---------------------------------------------------------- 

Cartão de outros serviços ------------------------------------------- 

Artigo 32.º --------------------------------------------------------- 

Cartão de outros serviços ------------------------------------------ 

O cartão de outros serviços titula a possibilidade de entidades 

públicas e/ou privadas que prossigam fins de interesse relevante, 

designadamente religioso e social, dentro da Zona de Acesso Automóvel 

Condicionado, a circular no seu interior e a estacionar nos locais 

reservados para o efeito. ------------------------------------------- 

Artigo 33.º --------------------------------------------------------- 

Características ---------------------------------------------------- 

Deverão constar do cartão de outros serviços: ---------------------- 

a) A bolsa de estacionamento onde está autorizado a estacionar; ----- 

b) A marca e matrícula do veículo; ---------------------------------- 

c) O prazo de validade. --------------------------------------------- 

Artigo 34.º--------------------------------------------------------- 

Pedido e documentos ------------------------------------------------- 
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1 - O pedido de emissão do cartão de outros serviços far-se-á, mediante 

requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Chaves, através do 

preenchimento de impresso próprio, devendo os interessados anexar 

cópia do Título de Registo de Propriedade do veículo. --------------- 

2 - O documento apresentado deverá estar atualizado e nele constar a 

morada com base na qual é requerido o cartão de outros serviços. ---- 

3 - A emissão do cartão de outros serviços será gratuita. ----------- 

SECÇÃO VIII  -------------------------------------------------------- 

Cartão de visitante ------------------------------------------------- 

Artigo 35.º --------------------------------------------------------- 

Cartão de visitante ------------------------------------------------- 

1 - O cartão de visitante titula a possibilidade de um familiar direto 

de um residente numa Zona de Acesso Automóvel Condicionado, circular 

no seu interior e estacionar nos locais devidamente identificados.--- 

2 - A título excecional, e em casos devidamente justificados, poderão 

também ser emitidos cartões de visitante que titulem a possibilidade 

outras pessoas poderem aceder a uma Zona de Acesso Automóvel 

Condicionado, circular no seu interior e estacionar nos locais 

devidamente identificados, por curtos períodos de tempo. ------------ 

Artigo 36.º --------------------------------------------------------- 

Características ---------------------------------------------------- 

Deverão constar do cartão de visitante: ---------------------------- 

a) A bolsa de estacionamento onde está autorizado a estacionar; ----- 

b) A marca e matrícula do veículo; ---------------------------------- 

c) O prazo de validade. --------------------------------------------- 

Artigo 37.º  -------------------------------------------------------- 

Atribuição --------------------------------------------------------- 

As pessoas singulares que reúnam condições para que possa ser atribuído 

o cartão de visitante, devem: --------------------------------------- 

a) Ser proprietárias de um veículo automóvel; ----------------------- 

b) Adquirentes com reserva de propriedade de um veículo automóvel; -- 

c) Locatárias em regime de locação financeira ou aluguer de longa 

duração de um veículo automóvel; ------------------------------------ 

d) Não se encontrando em nenhuma das situações descritas nas alíneas 

anteriores tenham comprovadamente o direito de uso ou o usufruto de 

um veículo automóvel. ----------------------------------------------- 

Artigo 38.º  -------------------------------------------------------- 

Pedido e documentos ------------------------------------------------- 

1 - O pedido de emissão do cartão de visitante far-se-á, mediante 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através do 

preenchimento de impresso próprio, devendo os interessados anexar 

cópia dos seguintes documentos: ------------------------------------- 

a) Carta de condução; ----------------------------------------------- 

b) Cartão do cidadão; ----------------------------------------------- 

c) Título de Registo de Propriedade do veículo, ou nas situações 

referidas nas alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo anterior: ------ 

i - O contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade; --- 

ii - O contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

iii - Declaração do proprietário de onde conste o nome e a morada do 

usuário ou usufrutuário e a matrícula do veículo automóvel; --------- 

d) Documentos que comprovem ser familiar direto de um residente numa 

Zona de Acesso Automóvel Condicionado. ------------------------------ 

2 - Os documentos apresentados deverão estar atualizados. ----------- 

3 - Pela emissão do cartão de visitante será exigido o pagamento da 

quantia fixada no Anexo I. ------------------------------------------ 
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TÍTULO III --------------------------------------------------------- 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO --------------------- 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

ZONA DE ACESSO AUTOMÓVEL CONDICIONADO ------------------------------- 

Artigo 39.º --------------------------------------------------------- 

Delimitação -------------------------------------------------------- 

1 - A área sujeita a Acesso Automóvel Condicionado abrange os seguintes 

arruamentos: -------------------------------------------------------  

a) Escadinhas de D. Dinis;-------------------------------------------  

b) Ilha do Cavaleiro;------------------------------------------------ 

c) Ladeira da Brecha; ----------------------------------------------- 

d) Largo de Caetano Ferreira; --------------------------------------- 

e) Largo do Cavaleiro; ---------------------------------------------- 

f) Largo Tenente Ferreira da Silva; --------------------------------- 

g) Postigo das Caldas; ---------------------------------------------- 

h) Praça da República; ---------------------------------------------- 

i) Praça de Camões; ------------------------------------------------- 

j) Rua Bispo Idácio; ------------------------------------------------ 

k) Rua da Misericórdia; --------------------------------------------- 

l) Rua da Ordem 3ª; ------------------------------------------------- 

m) Rua da Trindade; ------------------------------------------------- 

n) Rua de Alfândega Velha; ------------------------------------------ 

o) Rua de Luís de Viacos; ------------------------------------------- 

p) Rua de Santa Maria; ---------------------------------------------- 

q) Rua Direita; ----------------------------------------------------- 

r) Rua do Poço; ----------------------------------------------------- 

s) Rua do Postigo das Manas; ---------------------------------------- 

t) Rua do Sal; ------------------------------------------------------ 

u) Rua dos Gatos; --------------------------------------------------- 

v) Rua General Sousa Machado; --------------------------------------- 

w) Rua Padre Adolfo de Magalhães;------------------------------------ 

x) Travessa da Rua Direita; ----------------------------------------  

y) Travessa das Caldas; --------------------------------------------- 

z) Travessa de Alfândega Velha; ------------------------------------- 

aa) Travessa do Cavaleiro;------------------------------------------- 

ab) Travessa do Município; ------------------------------------------  

ac) Travessa General Sousa Machado; --------------------------------- 

ad) Rua do Aljube; -------------------------------------------------- 

ae) Rua Padre Joaquim Marcelino da Fontoura; ------------------------ 

af) Rua Coronel Bento Roma;------------------------------------------ 

ag) Travessa Cândido dos Reis. --------------------------------------  

2 - A área referida no número anterior é considerada uma Zona de Acesso 

Automóvel Condicionado para todos os efeitos legais, designadamente 

os previstos no Código da Estrada e legislação complementar. -------- 

Artigo 40.º --------------------------------------------------------- 

Aplicação temporal -------------------------------------------------- 

O estacionamento e acesso à Zona de Acesso Automóvel Condicionado 

ficam sujeitos à aplicação do disposto no presente Regulamento durante 

todos os dias do ano, 24 horas por dia. ----------------------------- 

Artigo 41.º --------------------------------------------------------- 

Condições gerais de acesso, paragem e estacionamento ---------------- 

1 - O acesso de veículos à Zona de Acesso Automóvel Condicionado só é 

permitido a veículos automóveis ligeiros, com exceção de motociclos e 

ciclomotores devidamente autorizados, nos termos e demais condições 

estabelecidas no presente Regulamento. ------------------------------ 
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2 - A paragem e estacionamento de veículos na Zona de Acesso Automóvel 

Condicionado só poderá efetuar-se quando autorizada e estará sujeita 

aos lugares disponíveis e à sinalização existente no local. --------- 

Artigo 42.º --------------------------------------------------------- 

Veículos de emergência ---------------------------------------------- 

Não carecem de autorização para acederem à Zona de Acesso Automóvel 

Condicionado os veículos policiais, os veículos de emergência ou em 

missões de salvamento. ---------------------------------------------- 

Artigo 43.º --------------------------------------------------------- 

Outros veículos ----------------------------------------------------- 

Em casos de justificada necessidade, é permitido o acesso dos seguintes 

veículos à Zona de Acesso Automóvel Condicionado: ------------------- 

a) Veículos destinados a cargas e descargas; ------------------------ 

b) Veículos de recolha de lixo e limpeza da via pública; ------------ 

c) Veículos destinados a transportes públicos, quando em serviço; --- 

d) Veículos utilizados por deficientes ou pessoas de mobilidade 

reduzida; ---------------------------------------------------------- 

e) Veículos da Câmara Municipal de Chaves, quando em serviço; ------- 

f) Veículos de empresas concessionárias de serviços públicos, quando 

em serviço. --------------------------------------------------------- 

Artigo 44.º --------------------------------------------------------- 

Sinalização -------------------------------------------------------- 

1 - As entradas e saídas da Zona de Acesso Automóvel Condicionado 

serão devidamente sinalizadas nos termos do Regulamento do Código da 

Estrada. ----------------------------------------------------------- 

2 - No interior das zonas, os lugares para cargas e descargas e os 

parques de estacionamento para residentes serão demarcados com 

sinalização horizontal e vertical, nos termos do Regulamento de 

Sinalização de Trânsito. -------------------------------------------- 

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------- 

ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA ------------------------- 

Artigo 45.º --------------------------------------------------------- 

Delimitação -------------------------------------------------------- 

1 - As Zonas de Estacionamento de Duração Limitada abrangem os 

seguintes arruamentos: ---------------------------------------------- 

a) Avenida Pedro Álvares Cabral; ------------------------------------ 

b) Largo 8 de Julho; ------------------------------------------------ 

c) Rua Cândido dos Reis; -------------------------------------------- 

d) Rua da Maria Rita; ----------------------------------------------- 

e) Rua de Infantaria 19; -------------------------------------------- 

f) Rua de Santo António; -------------------------------------------- 

g) Rua dos Dragões; ------------------------------------------------- 

h) Rua Dr. Augusto Figueiredo Fernandes; ---------------------------- 

i) Rua 1.º de Dezembro; --------------------------------------------- 

j) Avenida Tenente Valadim; ----------------------------------------- 

k) Rua 25 de Abril; ------------------------------------------------- 

l) Terreiro de Cavalaria; ------------------------------------------- 

m) Avenida dos Bombeiros; ------------------------------------------- 

n) Avenida dos Aliados; --------------------------------------------- 

o) Largo do Postigo; ------------------------------------------------ 

p) Rua Família de Camões; ------------------------------------------- 

q) Rua do Tabolado; ------------------------------------------------- 

r) Rua Cândido Sotto Maior; ----------------------------------------- 

s) Alameda do Tabolado; --------------------------------------------- 

t) Alameda do Trajano; ---------------------------------------------- 

u) Travessa da Alameda do Trajano; ---------------------------------- 

v) Rua do Asilo; ---------------------------------------------------- 
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w) Rua do Picadeiro; ------------------------------------------------ 

x) Rua do Sol. ------------------------------------------------------ 

2 – Por deliberação da câmara municipal, poderão ser aprovadas outras 

zonas de estacionamento de duração limitada, que serão abrangidas pelo 

disposto neste Regulamento. ----------------------------------------- 

Artigo 46.º  -------------------------------------------------------- 

Classes de veículos e local de estacionamento ----------------------- 

1 - Podem estacionar nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada: 

a) Os veículos automóveis ligeiros com exceção de caravanas e 

autocaravanas, salvo sinalização em contrário; ---------------------- 

b) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, nas áreas que lhes sejam 

reservadas; -------------------------------------------------------- 

c) Os veículos automóveis de mercadorias e mistos de peso bruto até 

3500 Kg, para operações de carga e descarga de apoio à atividade 

comercial, quando se encontrem parados nos locais sinalizados para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

d) Veículos adaptados conduzidos por indivíduos com deficiência desde 

que devidamente identificados nos termos da lei. -------------------- 

2 - O estacionamento só pode ser feito nos locais expressamente 

reservados para tal. ------------------------------------------------ 

3 - Não é permitido o estacionamento na Zona de Estacionamento de 

Duração Limitada de veículos com mais de 3500 kg, exceto casos 

devidamente autorizados pela Câmara Municipal de Chaves. ------------ 

Artigo 47.º--------------------------------------------------------- 

Contravenções ------------------------------------------------------ 

1 - É proibido parar ou estacionar nas Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada sem cumprir o presente regulamento, incorrendo os 

transgressores na multa prevista no Código da Estrada e quantificada 

em legislação complementar. ----------------------------------------- 

2 - O estacionamento de veículos nas Zonas de Estacionamento de Duração 

Limitada, deverá ser efetuado por forma a respeitar as seguintes 

marcações rodoviárias: ---------------------------------------------- 

a) As faixas da via que no interior se destinam ao estacionamento, 

delimitadas nos termos do n.º1 do artigo 6.º do Regulamento do Código 

da Estrada; --------------------------------------------------------- 

b) As faixas da via que se destinem às operações de carga e descarga, 

delimitadas nos termos do n.º1 do artigo 6.º do Regulamento do Código 

da Estrada. --------------------------------------------------------- 

3 - É proibido e será considerado violação deste regulamento estacionar 

um veículo sobre alguma daquelas linhas ou marcações, ou estacionar o 

veículo de modo a que não fique completamente contido dentro do espaço 

que lhe é destinado. ------------------------------------------------ 

4 - É proibido e considerado violação a este Regulamento depositar ou 

mandar depositar em qualquer parcómetro, qualquer objeto diferente das 

moedas autorizadas. ------------------------------------------------- 

5 - Poderão ser bloqueados os veículos estacionados em infração ao 

presente regulamento. ----------------------------------------------- 

6 - Nos casos previstos nos pontos 3 e 4 e todos os demais casos 

considerados de vandalismo ou violação ao sistema de parcómetros e 

independente da responsabilidade penal que ao caso couber, proceder-

se-á sempre ao bloqueamento do veículo. ----------------------------- 

7 - Os veículos bloqueados poderão ser removidos caso a sua situação 

não se encontre regularizada no prazo de quarenta e oito horas após o 

bloqueamento. ------------------------------------------------------ 

8 - É proibido parar ou estacionar veículos destinados à venda de 

quaisquer artigos ou a publicidade de qualquer natureza, exceto nos 
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períodos, locais e condições expressamente autorizados pela Câmara 

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

Artigo 48.º--------------------------------------------------------- 

Duração de estacionamento ------------------------------------------- 

O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada fica 

sujeito a um período de tempo máximo de permanência de três horas. -- 

Artigo 49.º --------------------------------------------------------- 

Aplicação temporal -------------------------------------------------- 

O estacionamento em Zona de Estacionamento de Duração Limitada, fica 

condicionado e sujeito à aplicação de tarifa, nos dias úteis, no 

período compreendido entre as 9:00 horas e as 19:00 horas. ---------- 

Artigo 50.º --------------------------------------------------------- 

Tarifas de estacionamento ------------------------------------------- 

1 - O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, 

dentro dos limites e horários fixados, fica sujeito ao pagamento das 

seguintes tarifas: -------------------------------------------------- 

DURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFA 

1ª Hora 0,60€ 

2ª Hora 0,90€ 

3ª Hora 1,20€ 

2 – Por deliberação da câmara municipal pode ser autorizada a revisão 

anual de tarifas. --------------------------------------------------- 

Artigo 51.º --------------------------------------------------------- 

Utilização fora do horário de funcionamento ------------------------- 

O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada fora 

dos limites horários estabelecidos é gratuito e não está condicionado 

aos limites máximos de permanência estabelecidos no presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

Artigo 52.º  -------------------------------------------------------- 

Pagamento da tarifa ------------------------------------------------- 

1 - O utilizador deve efetuar o pagamento da tarifa devida pelo 

estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada nos 

equipamentos destinados a esse fim.---------------------------------- 

2 - Uma vez estacionado o veículo, o utilizador deve colocar o título 

de estacionamento adquirido de forma visível no interior do mesmo, nos 

termos previstos no artigo 12.º. ------------------------------------ 

3 - Uma vez findo o período de tempo para o qual é válido o título de 

estacionamento exibido, o utente deverá: ---------------------------- 

a) Adquirir novo título, que deverá ser colocado próximo do primeiro 

no caso de ainda não ter esgotado o período máximo de permanência no 

mesmo local; -------------------------------------------------------- 

b) Abandonar o espaço ocupado. -------------------------------------- 

Artigo 53.º --------------------------------------------------------- 

Isenção do pagamento da tarifa -------------------------------------- 

1 - Estão isentos do pagamento da tarifa referida no artigo anterior: 

a) Os veículos identificados com “cartão de estacionamento de 

comércio” nos termos previstos no presente Regulamento; ------------- 

b) Os veículos policiais, dos bombeiros e todos os veículos de 

emergência ou em missões de salvamento; ----------------------------- 

c) Os veículos em operações de carga e descarga de apoio à atividade 

comercial, quando se encontrem parados nos locais sinalizados para o 

efeito, durante um período máximo de 30 minutos; -------------------- 

d) Os veículos do Município de Chaves. ------------------------------ 

Artigo 54.º --------------------------------------------------------- 

Pagamento da ocupação indevida -------------------------------------- 
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1 - Sem prejuízo das sanções que ao caso couberem, será exigido ao 

utente que prolonga o estacionamento para além do limite máximo 

admitido, o pagamento de uma quantia a título de compensação pelos 

prejuízos resultantes da ocupação indevida do local de estacionamento. 

2 - A quantia referida no número anterior será calculada por referência 

ao montante que seria exigido a título de pagamento pelo serviço de 

estacionamento, pelo período durante o qual se verificar a ocupação 

indevida. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 55.º --------------------------------------------------------- 

Sinalização -------------------------------------------------------- 

1 - As entradas e saídas da Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

serão devidamente sinalizadas nos termos do Regulamento do Código da 

Estrada. ----------------------------------------------------------- 

2 - No interior das zonas, os lugares para cargas e descargas e os 

lugares de estacionamento serão demarcados com sinalização horizontal 

e vertical, nos termos do Regulamento de Sinalização de Trânsito. --- 

CAPÍTULO III  ------------------------------------------------------- 

OCUPAÇÃO Zonas de Estacionamento de Duração Limitada por motivo de 

realização de obras ------------------------------------------------- 

Artigo 56.º  -------------------------------------------------------- 

Condições gerais ---------------------------------------------------- 

A ocupação de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, 

nomeadamente com tapumes, andaimes, depósitos de materiais, 

equipamentos e contentores para realização de obras, apenas será 

permitida nos termos e de acordo com as condições fixadas no 

Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação em vigor neste 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 57.º --------------------------------------------------------- 

Licença ------------------------------------------------------------ 

1 - A licença para a execução de quaisquer obras que impliquem a 

ocupação de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada com 

intervenções de subsolo, tapumes, andaimes, depósitos de materiais, 

equipamentos e contentores ou outras instalações com elas 

relacionadas, será concedida pela Câmara Municipal de Chaves, nos 

termos do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação. ----- 

2 - Pela emissão da licença referida no número anterior é exigido o 

pagamento de uma quantia, a cobrar pela Câmara Municipal de Chaves, a 

título de compensação pelos prejuízos resultantes da ocupação do local 

de estacionamento. -------------------------------------------------- 

3 - A quantia referida no número anterior será calculada por referência 

ao montante horário que seria exigido a título de pagamento pelo 

serviço de estacionamento, pelo período durante o qual a licença for 

atribuída. --------------------------------------------------------- 

4 - Nos casos em que a ocupação venha a provocar danos na sinalização, 

é obrigatória a sua reposição nas devidas condições. ---------------- 

TÍTULO IV  --------------------------------------------------------- 

FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES --------------------------------------------- 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

FISCALIZAÇÃO ------------------------------------------------------- 

Artigo 58.º --------------------------------------------------------- 

Entidades competentes ----------------------------------------------- 

1 - Sem prejuízo da competência atribuída por lei a outras entidades, 

a fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento 

compete à Câmara Municipal de Chaves e será exercida através do pessoal 

de fiscalização designado para o efeito, devidamente identificado. -- 
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2 - A Câmara Municipal de Chaves pode delegar na Gestão de Equipamentos 

do Município de Chaves, EEM, a competência de fiscalização das 

disposições do presente Regulamento. -------------------------------- 

3 - Sem prejuízo dos limites legais em matéria de competência para a 

fiscalização do cumprimento das disposições do Código da Estrada e 

legislação complementar, a Câmara Municipal de Chaves poderá ser 

coadjuvada, no exercício das suas funções de fiscalização, por 

entidades por si contratadas. --------------------------------------- 

Artigo 59.º --------------------------------------------------------- 

Atribuições dos agentes de fiscalização ----------------------------- 

Compete especialmente aos agentes de fiscalização: ------------------ 

a) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no 

presente Regulamento ou outros normativos legais aplicáveis, bem como 

sobre o funcionamento dos equipamentos instalados; ------------------ 

b) Promover e controlar o correto estacionamento, paragem e acesso; - 

c) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento; ------------------ 

CAPÍTULO II  -------------------------------------------------------- 

SANÇÕES  ------------------------------------------------------------ 

Artigo 60.º --------------------------------------------------------- 

Regime aplicável ---------------------------------------------------- 

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, que ao caso couber, 

as infrações ao disposto no presente Regulamento são sancionadas nos 

termos do presente capítulo. ---------------------------------------- 

SECÇÃO I ------------------------------------------------------------ 

Medidas de polícia -------------------------------------------------- 

Artigo 61.º --------------------------------------------------------- 

Estacionamento indevido ou abusivo ---------------------------------- 

Considera-se estacionamento indevido ou abusivo o disposto no artigo 

163.º do Código da Estrada. ----------------------------------------- 

Artigo 62.º--------------------------------------------------------- 

Remoção do veículo -------------------------------------------------- 

1 - O veículo abusivamente estacionado poderá ser removido nos termos 

do artigo 164.º do Código da Estrada. ------------------------------- 

2 - As despesas com a remoção e o depósito serão pagas pelo responsável 

pelo veículo. ------------------------------------------------------- 

SECÇÃO II  ---------------------------------------------------------- 

Contraordenações --------------------------------------------------- 

Artigo 63.º --------------------------------------------------------- 

Estacionamento proibido --------------------------------------------- 

É proibido o estacionamento: ---------------------------------------- 

a) De veículos de categoria diferente daquela para a qual o lugar de 

estacionamento tenha sido exclusivamente afeto, nos termos do n.º 2 e 

3 do artigo 70.º do Código de Estrada; ------------------------------ 

b) De veículo que não exibir o título de estacionamento válido da 

respetiva Zona de Estacionamento de Duração Limitada, previsto no 

artigo 9º; ---------------------------------------------------------- 

c) De veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade 

de qualquer natureza; ----------------------------------------------- 

d) De veículos utilizados para transportes públicos, quando não 

alugados; ---------------------------------------------------------- 

e) Por tempo superior ao estabelecido neste Regulamento. ------------ 

Artigo 64.º--------------------------------------------------------- 

Coimas ------------------------------------------------------------- 

Incorre em infração punível com coima, em conformidade com o n.º 2 do 

artigo 71.º do Código de Estrada, o proprietário do veículo que 

infringir o disposto no artigo anterior. ---------------------------- 
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TÍTULO V ----------------------------------------------------------- 

DISPOSIÇÕES FINAIS E complementares--------------------------------- 

Artigo 65.º ---------------------------------------------------------  

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

O disposto no presente Regulamento não prejudica a aplicação das 

disposições do Código de Estrada e demais legislação aplicável. -----  

Artigo 66.º --------------------------------------------------------- 

Norma revogatória --------------------------------------------------- 

É revogado o Regulamento Municipal existente em matéria de 

estacionamento de duração limitada, bem como todas as deliberações e 

despachos que contrariem o preceituado no presente Regulamento. ----- 

Artigo 67.º --------------------------------------------------------- 

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

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à sua publicação 

na 2.ª série do Diário da República. -------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------ 

Quantias devidas pela emissão dos cartões -------------------------- 

Cartão de estacionamento de residente 20 Euros 

Cartão de estacionamento de comércio 30 Euros 

Cartão de comércio 30 Euros 

Cartão de visitante 50 Euros 

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

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

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

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, quando eram 16:00 horas, por motivos 

profissionais, não tendo participado na análise, discussão e votação 

dos assuntos abaixo mencionados. ------------------------------------ 

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

 

 

2.2.  TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS. LEI N.º 
50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA SAÚDE NO ANO DE 2021. PROPOSTA N.º 

56/GAPV/2020. ---------------------------------------------------    

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 
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4. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 23/2019, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da saúde; -------------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendessem 

a transferência das competências no ano de 2020, deveriamm comunicar 

tal facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de 

setembro de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos nesse sentido, leia-se, assembleias municipais; ------ 

6. Considerando que, nos termos do nº.1 do artigo 25º do Decreto-

Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro, no que diz respeito à concretização 

da descentralização de competências no domínio da Saúde, veio o 

Município de Chaves, em 07/03/2018, de acordo o nº2 do artigo 25º do 

retrocitado diploma, manifestar a sua não concordância relativamente 

ao projeto de mapa de montantes do Fundo de Financiamento da 

Descentralização associado ao exercício anual das competências a 

transferir, em virtude de ter considerado que os montantes associados 

aos custos logísticos, não repercutiam de forma fidedigna os gastos 

atuais com as componentes identificadas, nem correspondiam ao montante 

financeiro mínimo que permita concretizar investimentos necessários 

que traduzam uma verdadeira melhoria dos serviços prestados 

atualmente; -------------------------------------------------------- 

7. Considerando que, após reflexão interna elaborada para o efeito 

e após análise técnica dos mapas finais de montantes do Fundo de 

Financiamento da Descentralização, concluiu-se que a transferência, e 

consequente assunção, da competência em específico a transferir para 

o Município de Chaves, nos termos previstos no retromencionado diploma 

legal, comportariam um ónus do ponto de vista financeiro e do ponto 

de vista operacional, de muito difícil concretização, em face da 

realidade desta Autarquia Local, suscetível de comprometer o 

desenvolvimento e boa execução de tal competência; ----------------- 

8. Considerando que, com base na Proposta Nº 83/GAP/2019, de 27 de 

agosto de 2019, os órgãos municipais – Câmara e Assembleia -, 

respetivamente, em 02 e 11de setembro de 2019, deliberaram exercer o 

direito de não aceitação da transferência de competências no domínio 

da saúde, no ano de 2020, decisão administrativa que foi comunicada à 

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27 de setembro de 2019; ---- 

9. Considerando que, no pretérito dia 12 de agosto do corrente ano, 

veio a ser publicado o Decreto-Lei nº 56/2020, o qual prorroga o prazo 

de transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais nos domínios da educação e da saúde, procedendo, de 

acordo com o seu Artigo 1º, designadamente, à segunda alteração ao 

Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro (Saúde), e muito 

concretamente, à alteração dos números 2 e 3 do seu Artigo 28º, 

prorrogando o prazo de obrigatoriedade da aceitação das competências 

nesta área até 31 de março de 2022, e, relativamente ao ano de 2021 

os municípios e as entidades intermunicipais que ainda não tenham 

aceitado as competências, neste domínio, e que não o pretendam fazer 

no ano de 2021, devem comunicar esse facto à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos, até 31 de dezembro de 2020; -------------------------- 

10. Por fim, considerando que, desde a tomada da decisão 

administrativa pela assembleia municipal de Chaves, em 11 de setembro 

de 2019, da não aceitação do exercício das competências no domínio da 

saúde, no ano de 2020, não houve alteração das razões que sustentaram 

tal decisão, ao invés os encargos na área da saúde vieram a ser 
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exponencialmente agravados, no corrente ano, com a situação da 

pandemia covid-19; ------------------------------------------------- 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2021 das competências no domínio da Saúde, previstas no DL 

nº23/2019, de 30 de janeiro e posteriores alterações. -------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá, a mesma, ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, em conformidade com o 

previsto no Artigo 28 do supra citado Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 

de janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 

de agosto; ---------------------------------------------------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL até ao dia 31/12/2020, sob 

pena de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), 

se considerar transferida para o Município de Chaves; -------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 9 de setembro de 2020. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro --------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS. LEI N.º 

50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO NO ANO DE 2021. PROPOSTA N.º 

57/GAPV/2020. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 

4. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 21/2019, que visa a concretização do 
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quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da Educação; ---------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendessem 

a transferência das competências no ano de 2020, deveriam comunicar 

tal facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de 

setembro de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos nesse sentido, leia-se, assembleias municipais; ------- 

6. Considerando que, de acordo os termos do disposto do nº1, do 

artigo 69º, do D.L. nº. 21/2019, de 30 de janeiro, o município se 

pronunciou desfavoravelmente relativamente ao projeto de mapas que 

definiam os montantes financeiros associados ao exercício anual das 

competências transferidas no domínio da educação, pelo facto dos 

mesmos se manifestarem insuficientes para fazer face aos encargos com 

a competência em específico e para concretizar os investimentos 

necessários que traduzam uma melhoria da oferta educativa do concelho; 

7. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportariam um 

ónus, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista 

operacional, de muito difícil concretização, em face da realidade 

desta Autarquia Local, suscetível de comprometer o desenvolvimento e 

boa execução de tal competência; ----------------------------------- 

8. Considerando que, com base na Proposta Nº 80/GAP/2019, de 26 de 

agosto de 2019, os órgãos municipais – Câmara e Assembleia -, 

respetivamente, em 02 e 11de setembro de 2019, deliberaram exercer o 

direito de não aceitação da transferência de competências no domínio 

da educação, no ano de 2020, decisão administrativa que foi comunicada 

à Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27 de setembro de 2019; -- 

9. Considerando que, no pretérito dia 12 de agosto do corrente ano, 

veio a ser publicado o Decreto-Lei nº 56/2020, o qual prorroga o prazo 

de transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais nos domínios da educação e da saúde, procedendo, de 

acordo com o seu Artigo 1º, designadamente, à terceira alteração ao 

Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro (Educação), e muito 

concretamente, à alteração dos números 2, 3 e 4 do seu Artigo 76º, 

prorrogando o prazo de obrigatoriedade da aceitação das competências 

nesta área até 31 de março de 2022, e, relativamente ao ano de 2021 

os municípios e as entidades intermunicipais que ainda não tenham 

aceitado as competências, neste domínio, e que não o pretendam fazer 

no ano de 2021, devem comunicar esse facto à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos, até 31 de dezembro de 2020; ------------------------- 

10. Por fim, considerando que, desde a tomada da decisão 

administrativa pela assembleia municipal de Chaves, em 11 de setembro 

de 2019, da não aceitação do exercício das competências no domínio da 

educação, no ano de 2020, não houve alteração das razões que 

sustentaram tal decisão, e ao invés os encargos e as incertezas na 

área da educação vieram a ser exponencialmente agravados, no corrente 

ano, com a situação da pandemia covid-19, com projecção no ano letivo 

de 2020/2021; ------------------------------------------------------ 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 
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a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2021 das competências no domínio da educação, previstas no DL nº 

21/2019, de 30 de janeiro, e posteriores alterações; --------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, em conformidade com o 

previsto no Artigo 76º do citado Decreto-Lei nº 21/2019, na redação 

conferida pelo Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 de agosto; ------------ 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL até ao dia 31/12/2020, sob 

pena de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), 

se considerar transferida para o Município de Chaves; --------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---- 

Chaves, 9 de setembro de 2020. -------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro --------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

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

REQ: ELISEU ANTÓNIO SANTOS MENDES INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 178/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 de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos da Autarquia nº 9692, Eliseu António Santos Mendes, 

veio solicitar a assumpção de responsabilidade, por parte deste 

Município, com vista ao pagamento de uma indemnização tendente a 

suportar as despesas relativas aos prejuízos sofridos numa viatura, 

na sequência do embate numa caixa de saneamento. ------------------- 

2. Para o efeito, invoca, em síntese que, no dia 27 de setembro de 
2019, circulava na Estrada Municipal n.º311, localidade de Vila Verde 

de Oura, no sentido Vila do Conde – Vidago, quando sem se aperceber 

embateu com a sua viatura de matrícula 76-55-VM, numa caixa de 

saneamento que estava aberta, sem sinalização, provocando danos na 

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

3. Esses mesmos factos estão descritos na Participação de Acidente de 
Viação, elaborada pela Guarda Nacional Republicana, desse mesmo dia 

do acidente junto ao processo pelo munícipe. ------------------------ 
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4. O requerente juntou à sua petição a cópia do orçamento contendo a 
previsão do valor da reparação dos danos sofridos com a respetiva 

viatura, no valor total de € 381.30. -------------------------------- 

5.  Na sequência do pedido formulado pelo requerente, essa situação 
foi objeto de apreciação pela então Divisão de Águas e Resíduos (DAR), 

cujas conclusões encontram-se expressas na Informação n.º260/2019, 

cujo teor segue em anexo. ------------------------------------------ 

6.  Nessa informação é confirmado, inequivocamente, que o alegado 

sinistro teve como causa uma fenda/abertura numa tampa de saneamento, 

e que embora o respetivo obstáculo tivesse sido sinalizado, a respetiva 

sinalização foi retirada do local por alguém desconhecido. --------- 

7. Atentos os factos acima evidenciados, o órgão executivo municipal, 
em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 23 de dezembro de 

2019, tomou deliberação consubstanciada na intenção de indeferir o 

pedido do peticionário, em face das razões expostas na Informação 

n.º245/2019, produzida pela então Divisão de Administração e 

Fiscalização. ------------------------------------------------------ 

8. No cumprimento do disposto no artigo 121.º, e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, foi concedido ao peticionário, o prazo 

de dez dias úteis para se pronunciar, por escrito, sobre o sentido de 

decisão supra referido. --------------------------------------------- 

9. Neste contexto, o peticionário, através do requerimento escrito com 
o registo de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia 

Local n.º947/20, datado do pretérito dia 21/01/2020, e em vista a 

fazer prova dos factos por ele descritos, veio alegar um conjunto de 

argumentos e requerer a Audição de várias testemunhas, na tentativa 

de inverter o sentido de decisão supra referido. ------------------- 

10. Para o efeito, o sinistrado invoca, entre outros, os factos que de 
seguida se transcrevem: -------------------------------------------- 

 “… toda a gente da aldeia de Vila Verde de Oura tem conhecimento que 

há cerca de 6 meses, houve um incidente, em tudo semelhante ao 

presente, com outro automóvel, não na mencionada caixa, mas numa outra, 

mais à frente a cerca de 20 metros. -------------------------------- 

4 - É também do conhecimento do requerente, que todos os dias transita 

de viatura automóvel no local, que na altura não havia sinais que 

indiciassem algo de anormal no lugar da dita caixa. ----------------- 

5- No apontado dia o requerente que se deslocava na sua viatura com o 

Sr. Carlos, embateu no buraco, no lugar onde devia estar a tampa. (…) 

8- Também teve conhecimento que 10 minutos antes de aí passar um outro 

indivíduo, de nome Octávio Barros, bateu com a carrinha no buraco, mas 

seguiu viagem por não ter sofrido danos. ---------------------------- 

9- No presente caso, no dia dos factos e como se disse, há mais de 6 

meses, que inexiste qualquer sinalização, como o requerente bem sabe, 

pois circula diariamente na estrada. ------------------------------- 

10- No dia dos factos e após ter telefonado à GNR e devido ao acidente 

com o veículo de Octávio Barros que chamou o Presidente da Junta e 

este se deslocou ao local; na presença dos elementos da G.N.R, o 

Presidente da Junta, colocou no local uns paus e fitas vermelhas, a 

sinalizar o buraco ai existente, pois a tampa achava-se ao lado do 

mesmo, junto a um plátano e que saltou da caixa quando o dito veículo 

passou por cima e que aí terá colocada pelo identificado Octávio. -- 

Para prova da alinhada factualidade que infirma o que é referido como 

sendo declarações dos trabalhadores da divisão de águas da autarquia 

e que estas nada têm conexão com o que se passou com qualquer caixa, 

há cerca de 6 meses, indicam-se, a fim de serem inquiridas, as 

testemunhas por si arroladas.” ------------------------------------- 
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11. Na sequência das alegações e pedido formulado pelo requerente, 
foram solicitados esclarecimentos aos serviços internos da Autarquia 

- Divisão de Águas e Resíduos -, e esta Divisão, através da Informação 

n.º83/DAR/2020, veio esclarecer, inequivocamente, que a respetiva 

tampa de saneamento foi colocada no dia 26/09/2019 (pelas 19h10m) e 

que a situação em causa, foi definitivamente resolvida e garantida em 

termos de segurança rodoviária, isto é, a tampa de saneamento foi 

recolocada no respetivo lugar no dia 30 de setembro. --------------- 

12. Não obstante, o sentido manifestado na Informação n.º83/DAR/2020, 
a verdade é que, antes da tomada de uma decisão definitiva sobre a 

matéria, estes serviços consideraram prudente ouvir as testemunhas 

arroladas pelo requerente, tendo em especial linha de conta que o 

executivo camarário manifestou a intenção de indeferir a pretensão em 

causa, com base na falta de apresentação de provas que demostrassem o 

nexo de causalidade entre os danos sofridos na viatura e uma conduta, 

ainda que omissiva, desta Autarquia Local. ------------------------- 

13. Partindo destas premissas, e ao abrigo do princípio do 

inquisitório, foi realizada a audição das testemunhas em causa, 

devidamente identificadas no requerimento do interessado, tendo sido 

elaborados, para o efeito, os respetivos autos de declarações, 

documentos cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexam à presente proposta.  ------- 

14. Assim sendo, realizadas as inquirições às Testemunhas1 

apresentadas, concluiu-se que à data e hora do sinistro – 27/09/2019 

-, a respetiva tampa de saneamento localizada próxima de uma curva no 

local supra identificado não se encontrava sinalizada e nessa 

sequência a viatura do Sr. Eliseu sofreu danos. -------------------- 

Mais invocaram as testemunhas que à data dos factos estava bom tempo, 

tendo presenciado uma das testemunhas que o condutor circulava à 

velocidade recomendada para a via. ---------------------------------- 

15. Resulta do correspondente processo que a situação foi 

definitivamente resolvida, com a tampa de saneamento recolocada no 

respetivo lugar em termos de adequada segurança à circulação de 

veículos, dias após o citado acidente, muito concretamente, no dia 

30/09/2019. -------------------------------------------------------- 

16. Descritos os factos cabe aplicar o Direito e averiguar se e em que 
termos a Câmara Municipal de Chaves incorre na obrigação de indemnizar 

o requerente pelos danos ora reclamados. ---------------------------- 

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

▪ As obrigações municipais quanto à gestão das redes de circulação: 

1. É atribuição das Autarquias Locais, a fiscalização, vigilância, 

manutenção e reparação do pavimento das vias públicas, bem como da 

sinalização de caráter temporário de obras e obstáculos na via pública. 

Basta olhar para a legislação e analisar os artigos que se citam: --- 

− Relativamente à Câmara Municipal, - conferir o preceituado no 

art.33.º n.º1, alín. q)q), da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e 

sucessivas alterações; ---------------------------------------------- 

Os artigos 2.º, 13.º, alín.b); 14.º, alín.b); 16.º, alín.a) e m) e 

28.º n.º1, todos da Lei 2110, de 19 de agosto, de 1961. ------------- 

− Relativamente ao Presidente da Câmara, o enunciado no art.35.º, 

n.º2, alín.h), da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro; ---------------- 

− Relativamente à Junta de Freguesia, conferir o preceituado no 

art.16.º n.º1, alín.ff) da Lei 75/2013. ----------------------------- 

                                                           
1 Neste sentido, para melhor elucidação, consultar o teor do Auto de 

Declarações das Testemunhas inquiridas. ---------------------------- 
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− Quanto á sinalização do trânsito, conferir várias disposições 

legais enunciadas no Decreto Regulamentar n.º22-A/98 de 1 de outubro;  

− No Código da Estrada merece destaque o art.5.º n.ºs 1 e 2; art.6.º 

n.º1 e 2; art. 7.º n.º1, art.9.º n.º1. ----------------------------- 

− Nos termos do disposto na Lei n.º2110, de 19/08/1961, que 

estabelece o Regulamento das Estradas e Caminhos Municipais, a Câmara 

Municipal é a entidade responsável pela construção, conservação, 

reparação, policia, cadastro e arborização das estradas e caminhos 

municipais. -------------------------------------------------------- 

2. “O exercício das referidas competências na prossecução das 

atribuições supra referidas, insere-se no âmbito da atividade de 

gestão pública da Autarquia” (Vide Acórdão do Tribunal da Relação de 

Lisboa – Proc. 2089/2006-2, Relator: Jorge Leal). ------------------- 

3. Nos termos das disposições legais acima enunciadas constata-se 

que, no caso concreto em apreciação incumbia à Câmara Municipal a 

vigilância e a previsível deteção daquela anomalia no pavimento da 

Estrada Municipal n.º311, localidade de Vila Verde de Oura, de forma 

a evitar danos nos veículos que nela circulavam2.  ------------------ 

▪ Da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Pessoas Coletivas Públicas ------------------------------------------ 

1. A questão ora controvertida centra-se em apurar se, do ponto de 
vista jurídico, tendo como ponto de partida os factos anteriormente 

enunciados, os mesmos são passíveis de configurar o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual por parte desta Autarquia pela 

prática de acto ilícito, dando origem ao pagamento da correspondente 

e justa indemnização ao peticionário. ------------------------------ 

2. A matéria da responsabilidade civil extracontratual do Estado e 
demais pessoas coletivas Públicas, no domínio dos atos de gestão 

pública, por danos resultantes do exercício da função político-

legislativa, jurisdicional e administrativa, enquadra-se no artigo 

22.º, da Constituição da República Portuguesa e rege-se pela Lei 

n.º67/2007, de 31 de dezembro com a alteração introduzida pela Lei 

31/2008, de 17 de julho, que consagra o Regime da Responsabilidade 

Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas. -------- 

3. Determina o n.º2, do artigo 1.º, do Regime de Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas que, para 

efeitos do referido diploma, correspondem ao exercício da função 

administrativa as ações e omissões adotadas no exercício de 

prerrogativas de poder público ou reguladas por disposições ou 

princípios de direito administrativo. ------------------------------ 

4. Por sua vez, determina o n.º1, do art.7.º, desse Regime, que o 
Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente 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. ---------------------------------------  

5. E o n.º1, do artigo 8.º, diz que os titulares de órgãos, 

funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultem de 

ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 

encontravam, obrigados em razão do cargo. -------------------------- 

                                                           
2 Tanto mais que, na mesma via, mas numa noutra tampa de saneamento, 

ocorreu um outro sinistro em circunstâncias idênticas ao caso “sub 

judice”. ----------------------------------------------------------- 
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6. Ao que o n.º2, acrescenta que, o Estado e as demais pessoas 

coletivas de direito público são responsáveis de forma solidária com 

os respetivos titulares de órgãos, funcionários e agentes. ---------- 

7. Desta forma surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva da 
Administração por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, 

cometidas com culpa leve e a responsabilidade pessoal dos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado 

com dolo ou culpa grave, ainda que funcione a responsabilidade 

solidária da pessoa coletiva pública, embora com a possibilidade de 

esta exercer o direito de regresso. -------------------------------- 

8. No entanto, a culpa não é 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, face ao exposto no n.º1, do art.10.º,do Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas. ---------------------------------------------------------- 

9. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 
consequente inversão do ónus da prova – no caso, de danos derivados 

da prática de atos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 

de deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do artigo 10.º, 

do citado diploma legal. ------------------------------------------- 

10. O regime legal estabelecido no n.º2, do art.10.º, releva nos 

casos de uma presunção de culpa leve para a prática de atos jurídicos 

ilícitos e o n.º3, do art.10.º, prevê também uma presunção de culpa 

leve no caso de incumprimento de deveres de vigilância, sendo que a 

admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios gerais 

da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º1, do artigo 

493.º, do Código Civil (C.C). -------------------------------------- 

11. Assim, o dever de indemnização por danos causados por coisas 

sobre as quais impenda um dever de vigilância deverá ser equacionado 

no âmbito das omissões ilícitas aplicando-se o regime de inversão do 

ónus da prova, em correspondência com a lei civil, porquanto presume-

se a culpa de quem tem a obrigação de vigiar a coisa suscetível de 

causar danos, ou seja, de quem possui a coisa, por si ou em nome de 

outrem, desde que possa exercer sobre ela o controlo físico (art.344.º, 

do Código Civil). -------------------------------------------------- 

12. Na verdade, nessa disposição - art.10.º -, estabelecesse uma 

presunção de culpa leve na prática de atos jurídicos ilícitos e quando 

tenha havido incumprimento de deveres de vigilância. Ou seja, 

relativamente, à culpa leve, - presumida por lei – há aqui uma inversão 

do ónus da prova (art.344.º, do Código Civil). Assim para que o 

Município não seja exclusivamente responsável pelo dano tem que ilidir 

esta presunção legal, ou seja, tem que provar que houve culpa leve na 

omissão de um dever de vigilância. --------------------------------- 

13. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que, quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ------ 

14. Consequentemente, para que se afira a responsabilidade 

extracontratual, é necessário que se verifiquem, cumulativamente, os 

cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no âmbito do direito 
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civil (art.483.º, do C.C.): o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o 

nexo de causalidade. ------------------------------------------------ 

15. No mesmo âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) 

n.º0903/03 de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas 

coletivas públicas por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou 

agentes, no exercício das suas funções e por causa delas, é necessária 

a verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, 

culpa, dano e nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – 

Acórdão STA de 09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um 

destes requisitos se não verificar”. -------------------------------- 

− O facto ilícito consiste numa ação ou omissão praticada por 

órgãos ou agentes estaduais violadora das normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis ou as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração; 

− A culpa é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto 

ilícito à vontade do agente. Envolve portanto um juízo de censura, 

face à ação ou omissão, segundo a diligência de um bom pai de família; 

− O nexo causal existirá quando o facto ilícito for a causa adequada 

do dano; ----------------------------------------------------------- 

− De acordo com o preceituado no art.563.º, do Código Civil “A 

obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado 

provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão”; -------------- 

− Constitui jurisprudência pacífica, designadamente do STA, que o 

nexo causal entre o facto ilícito e o dano se deve determinar pela 

doutrina da causalidade adequada, ali contemplada, nos mesmos termos 

em que o direito civil a admite, entendimento extensível, a todos os 

requisitos da responsabilidade civil (Acórdão STA, de 06/03/2002); 

− Relativamente ao dano traduz-se no prejuízo causado pelo facto 

ilícito (art.564.º, do Código Civil); ------------------------------ 

− Finalmente quanto ao nexo de causalidade vigora, a teoria da 

causalidade adequada na formulação consagrada no art.563.º, do Código 

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

16. No entanto, apesar da existência da  presunção legal de culpa, a 

Administração não incorre automaticamente em responsabilidade civil 

cada vez que pratica um ato administrativo ilegal. ------------------ 

17. Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

ordenamento jurídico, por isso, segundo alguma jurisprudência e 

doutrina, é necessário que a norma violada revele a intenção normativa 

de proteção do interesse material do particular, não bastando uma 

proteção meramente reflexa ou ocasional. --------------------------- 

18. Ou seja, é necessário existir “conexão de ilicitude” entre a 

norma ou princípio violado e a posição jurídica protegida do 

particular, o que deve ser apreciado caso a caso (cf. Prof. Gomes 

Canotilho, em anotação ao Ac. STA de 12/12/89 e Ac. STA de 31/05/2000). 

19. Sintetizando, e reiterando o já referido, a responsabilidade 

civil extracontratual por atos de gestão pública do Estado e demais 

pessoas coletivas por facto ilícito, a que se referem os normativos 

aludidos coincide, no essencial, como tem sido jurisprudência 

uniforme, designadamente, do STA, com a responsabilidade civil 

consagrada no art.483.º, do Código Civil, dependendo a obrigação de 

indemnizar da verificação cumulativa dos pressupostos: facto, 

ilicitude, culpa, nexo de causalidade e dano (entre outros, Ac. STA 

de 04/12/200. ------------------------------------------------------- 
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20. No caso em apreço, constata-se, com interesse para a decisão, o 

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

− Na data e hora dos factos 27/09/2019 - na Estrada Municipal n.º 

311, Km 1,5 – Vila Verde de Oura, constatou-se que a viatura do 

requerente, com a matrícula 76-55-VM quando circulava na sua faixa de 

rodagem ter embatido numa depressão causada por uma tampa de saneamento 

insuficientemente acondicionada ou colocada no seu devido local e sem 

que a situação estivesse sinalizada. -------------------------------- 

− Tal situação – derivada de uma tampa de saneamento 

insuficientemente colocada e sem sinalização à hora do acidente – 

poderá ter originado os danos objeto do pedido do reclamante (conforme 

elementos constantes do processo). ---------------------------------- 

− O interessado chamou a Guarda Nacional Republicana ao local para 

participar o sinistro. ---------------------------------------------- 

− A respetiva estrada está sob a jurisdição do Município de Chaves. 

21. Nos termos das disposições legais enunciadas, constata-se que, 

no caso concreto em apreciação, incumbia à Câmara Municipal a 

vigilância e a deteção daquela anomalia no pavimento daquela estrada, 

a qual poderia provocar danos nos veículos que nela circulavam. ----- 

22. Face ao exposto consideramos que existiu uma omissão do Município 

de Chaves na realização dos trabalhos necessários, adequados e 

suficientes à eliminação do risco, ou seja, uma reparação atempada e 

suficiente da respetiva tampa de saneamento existente naquela via 

(estrada) ou à sua adequada sinalização, por forma a garantir uma 

normal e segura circulação dos veículos. -------------------------- 

23. Nestes termos, considera-se que o facto que acima se considerou 

ilícito não poderá deixar de se qualificar também como culposo, 

imputável ao ente público a título de negligência, na medida em que a 

negligência traduz-se na omissão do dever de diligência e zelo a que 

o órgão ou agente está vinculado por força das suas funções. ------- 

24. Atendendo às competências que incumbem a esta autarquia no âmbito 

da gestão das vias de comunicação, embora não se possa provar ser 

pessoalmente imputada esta omissão do dever de vigilância, deverá 

considerar-se ter havido uma situação de funcionamento anormal do 

serviço, pois de acordo com os padrões médios de resultado era 

razoavelmente exigível ao serviço uma atuação suscetível de evitar os 

danos produzidos ou, de afastar a presunção de culpa leve prevista na 

lei. --------------------------------------------------------------- 

25. Poderá questionar-se, no âmbito do senso comum, se será exigível 

que o município possa assegurar, em permanência, que cada tampa de 

saneamento se encontra no seu devido lugar, não provocando o perigo 

de danos. --------------------------------------------------------- 

26. Ora, no caso aqui em análise não é propriamente de tal que se 

trata; Terá que ser criado um mecanismo que demostre publicamente que 

está a ser assegurada uma vigilância permanente e razoável das redes 

de circulação e de outros focos de perigo, de modo a afastar a 

presunção legal de culpa (leve). ----------------------------------- 

27. Uma vez que não é possível afastar a presunção legal de culpa 

leve, - a qual se deverá considerar como provada -, pela omissão de 

deveres legais que impendem sobre o Município, deverá considerar-se a 

sua conduta ilícita, nos termos do n.º2, do art.9.º, da Lei 67/2007, 

de 31 de dezembro e sucessivas alterações. -------------------------- 

28. Finalmente, não restam dúvidas de que existe um nexo de 

causalidade entre o facto e o dano, pois esse facto foi condição para 

o dano, ou seja, a ocorrência do incidente e os estragos por ele 

provocados no veículo em causa resultaram, direta e necessariamente, 
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da não realização das obras adequadas e necessárias a evitar o alegado 

sinistro, bem assim a inexistência de sinalização do respetivo 

obstáculo existente na via. ----------------------------------------- 

29. Uma vez que não se conseguiu provar a existência de dolo ou culpa 

grave, presume-se a culpa leve do Município, nos termos do disposto 

no n.º3, do art.10.º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, com remissão 

para o n.º1, do art.493.º, do Código Civil, julgamos, salvo melhor 

opinião, que se encontram reunidos os pressupostos do dever de 

indemnizar que recai sobre a Autarquia, uma vez que, em face do 

descrito entendemos não é possível afastar a referida presunção de 

culpa. ------------------------------------------------------------- 

30. Face ao exposto, considera-se que o caso em apreço integra uma 

situação de responsabilidade civil extracontratual da administração 

Pública por factos ilícitos culposos praticados no exercício da 

atividade administrativa, visto que estão verificados os pressupostos 

de que depende a atribuição daquela responsabilização, pelo que, caso 

assim o entendam, deverá a Câmara Municipal de Chaves assumir a 

obrigação de indemnizar os danos invocados pelo requerente. -------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na intenção de deferir a pretensão formulada pelo 

requerente, uma vez que decorre, no caso individual concreto, 

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento da 

peticionada indemnização; ------------------------------------------- 

b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 

indemnização pelos danos sofridos na viatura supra identificada, 

deverá o presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável 

por assuntos desta natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau 

de Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro de responsabilidade 

civil junto da respetiva companhia seguradora; ---------------------- 

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

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

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

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

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------- 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 8 de setembro de 2020.--------------------------------------- 

A Técnica Superior Jurista, Ana Tomáz  ------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, POR DESPACHO Nº 24/GAP/20, DRA CARLA NEGREIRO DE 

08/09/2020 --------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais aplicáveis, sendo 

de acolher a estratégia perfilada no ponto III. À consideração do 

Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA, DR. NUNO VAZ, DE 09/09/2020 

Á reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º37/2020. ----------- 

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 1. -------------------------------- 

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

DE 2020.08.12------------------------------------------------------- 

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.ª PAULA CHAVES DATADO DE 17.08.2020. ----- 

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO PROCESSO Nº24/2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC / 

N.º38 /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 2. -------------------------------- 

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

DE 2020.08.13-------------------------------------------------------  

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.ª PAULA CHAVES DATADO DE 24.08.2020. ----- 

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO /PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º42/2020. ----------- 

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 2020.08.18. ------------------------------------------------------  

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.ª PAULA CHAVES DATADO DE 24.08.2020. ----- 

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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4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º55/2020. ----------- 

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 2020.08.18. ------------------------------------------------------  

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.ª PAULA CHAVES DATADO DE 24.08.2020. ----- 

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

 

 

5. RELATÓRIO CP Nº07/UCP/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LETIVO 

2020/2021. INFORMAÇÃO Nº 26/UE/2020. PARA RATIFICAÇÃO. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Findo o período para apresentação de propostas ao Concurso Público 

Urgente nº.07/UCP/2020, publicado em Diário da República nº.168, Série 

II, dia 28 de agosto de 2020, é feita a seguinte análise: ----------- 

Começou por se verificar, relativamente a cada concorrente, os aspetos 

de natureza formal de acordo com o artigo 70º do CCP, admitindo para 

o efeito os seguintes concorrentes: --------------------------------- 

- Auto Viação do Tâmega, Lda; --------------------------------------- 

- Turichaves, Unipessoal, Lda. -------------------------------------- 

O concorrente Girómundo – Viagens e Turismo, Lda, é excluído ao abrigo 

da alínea a), do ponto 2, do artigo 146º do CCP, a proposta foi 

apresentada após o termo do prazo fixado. --------------------------- 

O concorrente ArcoBasto – Transporte de passageiros, Lda, é excluído 

ao abrigo da alínea b), do ponto 2, do artigo 70º do CCP, apresentou 

atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de encargos, 

nomeadamente o ponto 2, do artigo 4º referente à situação do vigilante. 

As condições contratuais propostas pelos concorrentes admitidos são 

as expostas no quadro sinóptico infra: ------------------------------ 
Lote nº. Circuito Nº. Auto Viação do Tâmega Turichaves 

1 3 €149,50/dia - 

2 4 €124,50/dia €144,99/dia 

3 5 €124,50/dia - 

4 9 €119,50/dia - 

5 16 €158,50/dia - 

6 18 €148,50/dia - 

7 20 €49,50/dia - 

Atendendo às condições contratuais propostas pelos concorrentes, bem 

como, à análise comparativa dos preços indicados e ao critério de 

adjudicação previamente definido no artigo 7º do Programa de 

Procedimentos, que é o do preço mais baixo e de acordo com as normas 

constantes na portaria nº. 766/84, de 27 de setembro, propõe-se o 

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

Circuito nº 3 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 149,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ---------------------- 
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Circuito nº 4 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 124,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo; ------------------------------------ 

Circuito nº 5 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 124,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 9 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 119,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 16 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 158,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 18 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 148,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ---------------------- 

Circuito nº 20 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 49,50€/dia, IVA não incluído, que apresenta a proposta 

com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ------------------------------------- 

Dada a urgência imperiosa para que todo o processo esteja concluído 

no início do ano letivo 2020/2021, previsto para ter início entre 14 

e 17 de setembro de 2020. ------------------------------------------ 

Considerando que na situação individual e concreta ora em apreciação, 

encontram-se, inquestionavelmente, reunidos todos os pressupostos, 

fundamentais em vista à utilização da figura da ratificação, ou a 

convocação de uma reunião extraordinária para deliberação por parte 

do executivo camarário, dada a urgência da tomada da decisão. ------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Nuno Vaz, que pratique sobre a matéria em apreciação, 

decisão administrativa, à luz do disposto no nº3 do Artigo 35º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, o seguinte: -------------------------- 

a) Propor a adjudicação da presente prestação de serviços aos 

seguintes concorrentes, nos termos do disposto no nº. 1 do artigo 73º 

do CCP: ------------------------------------------------------------- 
Circuitos 1. CONCORRENTES 2. PREÇO/DIA 3. PREÇO TOTAL 

3 Auto Viação do Tâmega, Lda €149,50/dia €25.415,00 

4 Auto Viação do Tâmega, Lda €124,50/dia €21.165,00 

5 Auto Viação do Tâmega, Lda €124,50/dia €21.165,00 

9 Auto Viação do Tâmega, Lda €119,50/dia €20.315,00 

16 Auto Viação do Tâmega, Lda €158,50/dia €26.945,00 

18 Auto Viação do Tâmega, Lda €148,50/dia €25.245,00 

20 Auto Viação do Tâmega, Lda €49,50/dia €8.415,00 

a) Propor a exclusão do concorrente Girómundo – Viagens e Turismo, 

Lda, é excluído ao abrigo da alínea a), do ponto 2, do artigo 146º do 

CCP, a proposta foi apresentada após o termo do prazo fixado. ------- 

b) Propor a exclusão do concorrente ArcoBasto – Transporte de  

passageiros, Lda, é excluído ao abrigo da alínea b), do ponto 2, do 

artigo 70º do CCP, apresentou atributos que violem os parâmetros base 

fixados no caderno de encargos, nomeadamente o ponto 2, do artigo 4º 

referente à situação do vigilante. --------------------------------- 

c) Que sejam aprovadas as minutas dos contratos, em anexo, nos 

termos do nº. 1, do artigo 98º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de 

janeiro, do CCP e ulteriores alterações; ---------------------------- 

d) Nos termos do disposto do artigo 161º do citado código, que sejam 

dados 2 dias úteis aos respetivos adjudicatários para apresentarem os 

documentos de habilitação. ------------------------------------------ 
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e) Dada a urgência do procedimento, propõe-se que a audiência prévia 

seja dispensada nos termos do disposto no n.º2 do artigo 156.º do CCP. 

f) Nomear a Técnica Superior, Zuleika Rodrigues, como gestora do 

contrato ao abrigo do artigo 290º-A do CCP. ------------------------- 

g) Caso a presente proposta mereça anuência positiva por parte do 

Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, que a mesma seja agendada para 

próxima reunião de câmara a sua ratificação, ao abrigo do disposto no 

nº3 do Artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------ 

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

Chaves, 1 de setembro de 2020 -------------------------------------- 

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

(Zuleika Rodrigues) ------------------------------------------------ 

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

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. 3”. ------------------------- 

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. 3”, pelo preço total de € 25 415,00 (vinte e cinco mil, 

quatrocentos 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, 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 ------------------------------------- 



                                                                F. 281 

                                                                  _____________________ 

 
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 € 25 415,00 (vinte e 

cinco mil, quatrocentos 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 ------------------------------------------------------------- 
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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 quaisquer 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 ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

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 
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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 

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. ---------------- 
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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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ------------------------------------------------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 

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. 4”. ------------------------- 

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. 4”, pelo preço total de € 21 165,00 (vinte e um mil, cento 

e sessenta e cinco 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 ------------------------------------------------------------------ 

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

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. -------------------------------------- 
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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 € 21 165,00 (vinte e um 

mil, cento e sessenta e cinco 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 quaisquer 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 
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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 ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

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, 
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…………….., 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. -------------------------------------------------------- 

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 ------------------------------------------------------- 
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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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ------------------------------------------------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 

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. 5”. ------------------------ 

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. 5”, pelo preço total de € 21 165,00 (vinte e um mil, cento 

e sessenta e cinco 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 € 21 165,00 (vinte e um 

mil, cento e sessenta e cinco 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 quaisquer 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 ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

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 
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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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ------------------------------------------------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 
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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. 9”. ------------------------ 

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. 9”, pelo preço total de € 20 315,00 (vinte mil, trezentos 

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, 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: ----------- 

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 € 20 315,00 (vinte mil, 

trezentos 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 --------------------------------------- 
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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: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá quaisquer 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 ---------------------------------- 

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

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

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 
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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 

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. ---------------------------------- 
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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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ------------------------------------------------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 

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. 16”. ----------------------- 

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. 16”, pelo preço total de € 26 945,00 (vinte e seis mil, 

novecentos e quarenta e cinco 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 ------------------------------------------------------------- 
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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. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------- 
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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 € 26 945,00 (vinte e seis 

mil, novecentos e quarenta e cinco 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; --------------------------- 

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; ------------------- 
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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 ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

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 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 ------------------------------------------------------- 
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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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ------------------------------------------------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 

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. 18”. ----------------------- 

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. 18”, pelo preço total de € 25 245,00 (vinte e cinco mil, 

duzentos e quarenta e cinco 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, 
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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 -------------------------------------------------------- 

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 
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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 € 25 245,00 (vinte e 

cinco mil, duzentos e quarenta e cinco 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. -------------------------------- 
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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. ------- 

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, 
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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 ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

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 -------------------------------------------- 
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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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ----------------------------------------------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 

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. 20”. ------------------------ 

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. 20”, pelo preço total de € 8 415,00 (oito mil, quatrocentos 

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, 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 € 8 415,00 (oito mil, 

quatrocentos 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: -- 
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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 ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

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

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

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 Urgente, 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 despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, em 02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do 

executivo camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º 

do CPA; ------------------------------------------------------------ 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 

02/09/2020, e posteriormente presente em reunião do executivo 

camarário de ……. para ratificação, nos termos do artigo 164º do CPA; 

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 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUO VAZ, DE 2020.09.02. 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra fundamentada. 

À reunião do executivo municipal para ratificação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02.09.2020. ------------ 

 

 

6. PROPOSTA DE ACOLHIMENTO DO EVENTO “MULHERES NA LIDERANÇA A PERCORRER 

A N2”, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO TURÍSTICO-CULTURAL DE CHAVES, CENTRADA 

NO MACNA E NA ESTRADA NACIONAL 2, A TER LUGAR NO DIA 18 DE SETEMBRO 

DE 2020. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA N.009/UDTT/2020. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA. -------------------------------  

1. O Município de Chaves veio a ser contactado através de email 

datado de 14/08/2020 no âmbito de uma ação de promoção designada 

“Mulheres na Liderança a percorrer a icónica N2”, cujo target são 

Mulheres, que ocupam cargos de destaque e de direção de grandes 

empresas, na sua maioria figuras públicas. -------------------------- 

2. A ação em apreço encontra-se a ser promovida pela organização 

“Liderança no Feminino”, uma edição independente, sem qualquer 

dependência de natureza política, ideológica e económica, registada 

na ERC sob nº 126978, com o NIF 515375683 (Narrativa Líder, Unip. 

Lda). -------------------------------------------------------------- 

3. Esta iniciativa estruturada à volta da N2, que irá conectar o Km 

0, em Chaves, com o Km 738, 5 em Faro, pretende divulgar todo o 

potencial de alguns dos territórios que se encontram associados a esta 

magnífica estrada, que tem tanto de belo quanto de singular. Todos os 

quilómetros serão percorridos em busca do património e cultura do povo 

português. --------------------------------------------------------- 
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4. Ao longo desta odisseia as aventureiras irão conhecer pontos de 

relevante interesse turístico-cultural, envolvendo-se com as gentes 

do território, experimentando a sua gastronomia, conhecendo a cultural 

local, realizando desportos de aventura, entre outras iniciativas 

programadas. ------------------------------------------------------- 

5. O primeiro dia da viagem, como não poderia deixar de ser, tem 

como ponto de partida Chaves e o Município veio a ser convidado, na 

qualidade de anfitrião, para acolher o grupo no próximo dia 18 de 

setembro, pelas 16:30 horas. ---------------------------------------- 

6. Assim, veio a ser sugerida, pelo relevante impacto cultural e 

dignidade do espaço, uma visita ao Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso (MACNA), obra de dois mestres – Arqt. Siza Vieira projetista 

do magnífico edifício e o Mestre Nadir Afonso, a quem o espaço é 

dedicado e com obras residentes, para além das exposições em regime 

de itinerância - que culminaria com uma receção e prova dos produtos 

endógenos mais singulares e distintivos – vinhos DOC Trás-os-Montes 

/| sub-região de Chaves, águas minerais naturais, pastel de Chaves 

IGP, folar de Chaves, chilas -. ------------------------------------ 

7. O projeto tem, entre diversas marcas e parceiros com notoriedade 

que se associam à iniciativa, o alto patrocínio da Mercedes Portugal. 

8. Todas as ações desenvolvidas serão filmadas e divulgadas em todos 

os meios de comunicação social, também eles parceiros desta 

iniciativa, pelo que se considera um momento de promoção de excelência 

que permitirá, uma vez mais, afirmar o destino pela sua qualidade e 

diversidade cultural, que cada vez mais alicerça a procura turística 

crescente do concelho, pelo que todo o espaço que envolve a visita irá 

resultar em momentos de captação de imagens. ----------------------- 

9. Atendendo ao facto do MACNA possuir normas reguladores das 

cedências ocasionais dos equipamentos e espaços afetos ao Museu, nos 

termos aprovados em reunião do executivo municipal de 23/12/2019, sob 

proposta n.º 119/GAP/2019, datada de 03/12/2019, entende-se, salvo 

melhor opinião, que a presente ação se enquadra na estratégia de 

promoção cultural e desenvolvimento turístico que vem sendo 

prosseguida pelo Município de Chaves, permitindo divulgar todo o 

potencial cultural e oferta turística relevante, pelo que deve ser 

dispensada a cobrança de qualquer valor, nos termos do Anexo II - 

Tabela de Preço, no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a 

utilização do espaço para filmagens sem identificação do local (por 

dia / 7 horas). ---------------------------------------------------- 

10. Considerando que ação programada terá uma duração expectável de 

2 horas, entre as 16:30 horas e as 18:30 horas, e tendo em linha de 

conta que o valor diário previsto no ponto anterior é de 500,00€ / 

dia, o valor de receita que deverá ser isentado, de acordo com os 

pressupostos supra enunciados, será de 145,00€ (cento e quarenta e 

cinco euros). ------------------------------------------------------- 

11. Prevê-se que, para a realização mostra de produtos locais, 

considerando que o Município dispõe de alguns produtos não perecíveis 

(vinhos, águas minerais naturais e compotas) que permanecem em stock, 

resultantes de outras ações similares, será, apenas, necessário 

proceder à aquisição de alguns produtos endógenos perecíveis, a saber: 

pastel de Chaves miniatura, folar de Chaves e mini-chilas, estimando-

se que a despesa a realizar não ultrapasse os 50,00€ (cinquenta euros). 

II. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 

1. Aprovação da proposta de acolhimento da iniciativa 

consubstanciada no evento “Mulheres na liderança a percorrer a N2”, 
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nos termos enunciados, sendo o Município de Chaves o anfitrião do 

evento. ------------------------------------------------------------ 

2. Autorização para realização da despesa prevista, consubstanciada 

na aquisição de produtos endógenos perecíveis, num valor estimado de 

50,00€ (cinquenta euros), para organização da receção contemplada, 

devendo a mesma ser objeto de cabimento e compromisso por parte da 

DGF. --------------------------------------------------------------- 

3. Isenção de cobrança do valor da receita calculada, no valor de 

145,00€ (cento e quarenta e cinco euros), pela utilização do espaço e 

filmagem aquando da receção no MACNA, cujo competente registo 

contabilístico consubstanciado na não arrecadação da mesma deve ser 

promovido pela DGF. ------------------------------------------------ 

4. Por último, caso a presente informação venha a merecer 

concordância por parte do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, deverá a 

mesma ser remetida para a próxima Reunião de Câmara para deliberação. 

À consideração do Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Eng. Carlos 

França. ------------------------------------------------------------ 

Chaves, 04 de setembro de 2020. ------------------------------------ 

A Técnica Superior, Filipa Leite. ---------------------------------- 

Anexo: email com convite. ------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 2020.09.07 ------------------------------------------------------- 

Visto. À consideração do Sr. Presidente, Dr. Nuno Vaz. -------------- 

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

2020.09.08. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Quanto à questão relacionada com a utilização do 

MACNA, deve a presente proposta ser submetida à apreciação e 

deliberação do executivo municipal. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vice-presidente da Câmara Municipal, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, não tendo participado na análise, 

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

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS. 

PROPOSTA Nº 55/GAP/2020. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando as solicitações de apoio financeiro, para o ano de 2019, 

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------ 

VIDAGO FUTEBOL CLUBE, NIPC 501 877 517, com sede no Campo João 

Oliveira, em Vidago, concelho de Chaves, solicita o apoio da autarquia, 

previsto no Plano de Atividades para o ano de 2020; ----------------

Considerando que os apoio financeiro solicitado têm em vista a 

concretização de atividades e ações de caráter desportivo geradoras 
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de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

Considerando que o Vidago Futebol Clube é promotor de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, atuando positivamente 

na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos 

e motivações para a prática desportiva continuada; ------------------ 

Considerando que esta entidade desportiva em muito contribui para o 

desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; -- 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Técnico Superior, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços 

gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do contrato 

programa. ---------------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

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

a) Que seja apoiada a instituição constante do mapa anexo, com o 

valor nele especificado; ------------------------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar com a Associação, conforme 

documento anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente 

da Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, o 

referido documento; ------------------------------------------------ 

c) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do Decreto-

Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

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

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 

Chaves, 9 de setembro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------- 
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Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento de 2020; ------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

-  Declaração de não dívida à Segurança Social ---------------------- 

-  Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ---------------- 

-  Registo do Beneficiário Efetivo da Associação. ------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
Quadro Sinótico 

Anexo à Proposta nº  55/GAP/2020 

Entidades Apoio Financeiro Classificação Económica 

 

 

 

Vidago Futebol Clube 

 

35.000,00 

Apoio ao Plano de Atividades 

 

20.000,00 

Apoio à realização de obras para 

beneficiação dos balneários 

 

 

04.07.01.02 

 

 

08.07.01.06 

 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ---------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2020; ------------------------------------------------ 

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

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------ 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2020, foi aprovada 

a Proposta nº 55/GAP/2020, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2020; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

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

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o …………………., apresentou e 

este Município, referente ao ano 2020, na prática de atividades 

desportivas e recreativas, cujo Plano de Atividades se anexa a este 

contrato-programa. ------------------------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 
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(Período de execução do contrato) --------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 201. -------------------- 

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

(Comparticipação financeira) -------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 

do Programa de Atividades, à data, apresentado. --------------------- 

2. O Município de Chaves concede, ainda, …………………… ------------------ 

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

(Disponibilização financeira) ------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ---------------------------------------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas)i --------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. --------------------------------------------- 

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Gestão do Contrato) ----------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, por deliberação de _________, com a 

função de proceder ao seu acompanhamento e monitorização. ----------- 

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

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2018. ----------------- 

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

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

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

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------ 

Chaves, … de ……………. de 2020. --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz ------------------------- 
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O Presidente do …………………………, ---------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, o Vice-presidente da Câmara Municipal, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À MONTIMEL - COOPERATIVA 

DE APICULTORES DO ALTO TÂMEGA PARA O CONTROLO DA VARROOSE 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº06/GSPBEA/2020-------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS -------------------------------------- 

1.1. Apesar do empenho e esforço dos apicultores na procura da 

sustentabilidade e competitividade das suas explorações estes vêem-se 

confrontados com constrangimentos e problemas de sanidade das abelhas, 

onde se destaca a Varroose, uma doença parasitária causada pelo ácaro 

“Varroa destructor”. As colónias infestadas não tratadas (ou mal) pelo 

Homem acabam por morrer, vítimas (in)diretas do ácaro. -------------- 

1.2. Como atualmente não é possível erradicar completamente a 

varroose, deve ser feito um tratamento correto às colónias como forma 

de prevenção e controlo, através de aplicação de fármacos e com a 

adoção de um maneio correto de desinfeção e higiene das colmeias.  

1.3. Nos termos do Programa Apícola Nacional (PAN), a aquisição e 

distribuição dos fármacos passou a ser efetuada exclusivamente pelas 

organizações do setor, permitindo uma dinamização mais concertada e 

estratégica do ponto de vista sanitário por parte dessas organizações 

a nível local, que ficam responsáveis pela criação e gestão de Zonas 

Controladas. Em Chaves é a Montimel, Cooperativa de Apicultores do 

Alto Tâmega Crl., a responsável pela Zona Controlada e sua gestão. 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Considerando que o setor apícola em Chaves, tal como no resto de 

Portugal, é uma atividade tradicionalmente ligada à agricultura, 

normalmente encarada como um complemento ao rendimento das 

explorações, sendo porém de assinalar um crescente universo de 

apicultores para os quais a apicultura é a base das receitas da 

exploração. -------------------------------------------------------- 

2.2. Considerando que a apicultura é uma atividade essencial também 

para o equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente, de vital 

importância para a agricultura pela efetiva polinização, que, por sua 

vez, provoca um significativo aumento na produção agrícola, pois as 

abelhas respondem por cerca de 80% da polinização dos vegetais. ----- 

2.3. Considerando que em Chaves o setor apícola tem vindo a ser 

consolidado, havendo no momento 125 apicultores registados, detentores 

de 7583 colónias, segundo informação fornecida pela Montimel, 

Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega, CRL. --------------------- 

2.4. Considerando que as condições climatéricas do nosso país obrigam 

à realização de dois tratamentos por ano em cada colónia, um no outono 

e um outro na primavera, com um custo de 3,00€ cada, comparticipado 

apenas em 1,35€ por tratamento pela Ação 2.1. da Medida 2 do Programa 
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Apícola Nacional (PAN), isto implica para os apicultores um grande 

dispêndio de recursos para garantir níveis baixos de infestação das 

colónias. ---------------------------------------------------------- 

2.5. Considerando que no uso das competências determinadas pelo 

disposto na alínea o), do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes. -------------------------------------------------------- 

3.4. Face ao exposto, sugere-se a atribuição de uma comparticipação 

financeira de 8.341,00€ (oito mil, trezentos e quarenta e um euros) à 

Montimel, Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega Crl., para a 

aquisição dos 2 tratamentos obrigatórios de prevenção da Varroose, 

comparticipando a componente não financiada do programa Apícola 

Nacional 2020-2021, em 0,55€ por tratamento, em benefício dos 

apicultores devidamente registados. --------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

(i) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 
Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na rubrica 04.07.01.99 do Orçamento Municipal, aprovado para 2020, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

(ii) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de deferir o apoio financeiro, no montante de 

8.341,00€ (oito mil, trezentos e quarenta e um euros), à Montimel, 

Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega Crl., para a aquisição dos 

2 tratamentos obrigatórios de prevenção da Varroose, comparticipando 

a componente não financiada do programa Apícola Nacional 2020-2021, 

em 0,55€ por tratamento, em benefício dos apicultores devidamente 

registados no concelho de Chaves; -----------------------------------  

(iii) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

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

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

(iv) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 
Divisão de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. ------ 

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

Chaves, 8 de setembro de 2020 --------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PREESIDENTE DA CÂMARA DR. NUNO VAZ DE 09/09/2020.- 

À reunião do executivo municipal para apreciação de deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 
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2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. --– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, NA 

AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, FRANCISCO MELO. ----------------------------- 

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. 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 7. --– 

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

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

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. 

Victor Augusto Costa Santos, não tendo participado na análise, 

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

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

 

 

3.4. LOTEAMENTO URBANO – LOTEAMENTOS TITULADOS PELOS ALVARÁS Nº 2/81 

E Nº 1/2011 – ALTO DA COCANHA – OUTEIRO SECO – FLAVITUR, S.A. – 

PROCESSO Nº 7/00 – INFORMAÇÃO Nº 1356/SCOU/2019 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA ENGª CONCEIÇÃO REI, 

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-Através do requerimento registado na anteriormente designada 

Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, com o nº 2119/16, 

referente ao processo de loteamento nº 7/00, a sociedade de advogados, 

CERQUEIRA ALVES & ASSOCIADOS- Sociedade de Advogados, RL, na qualidade 

de mandatária da proprietária  dos lotes nº 197 ao nº 221, os quais 
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derivaram do alvará de loteamento nº 2/84, adquiridos por escritura 

pública celebrada em 1996, pela sociedade por quotas, Imotrevo – 

sociedade Imobiliária de Braga, Lda, solicitou  a intervenção ativa  

do Município de Chaves, para que sejam adotadas as necessárias medidas  

de tutela administrativa para regularização da legalidade urbanística, 

com referência à falta de execução das obras de urbanização tituladas 

pelo alvará nº 1/2011, emitido em nome da sociedade anónima, Flavitur 

– Sociedade de Empreendimentos da Região de chaves, S.A. ------------ 

1.2-Mediante o requerimento registado com o nº 1202/17, a sociedade 

de advogados, CERQUEIRA ALVES & ASSOCIADOS- Sociedade de Advogados, 

RL reinterou, o pedido de solicitado sob o requerimento supra referido, 

nos termos do disposto nos artigos 82º, 128º e 129º do Decreto-Lei nº 

4/2015, de 7/1, o qual aprovou o novo Código de Procedimento 

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

2-ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO ------------------------------------- 

2.1-Em reunião de câmara de 18-03-2013, sob proposta da informação 

técnica de 04-03-2013, o Executivo deliberou por unanimidade, 

manifestar a intenção de declarar caducado o alvará de loteamento nº 

1/2011, em virtude de a promotora não ter iniciado as obras de 

urbanização, no prazo de nove meses a contar da data da emissão do 

referido título – 1 de Julho de 2011, nos termos do disposto na alínea 

a), do nº 3 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, e 

ulteriores alterações, doravante “RJUE”. ---------------------------- 

2.2-Dando execução ao preceituado no artigo 100º e seguintes do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, 

de 15/11, na sua versão final, a requerente foi notificada para, no 

prazo de 10 dias, vir a processo, por escrito,  dizer o que se lhe 

oferecesse sobre o referido sentido  de decisão (caducidade do ato de 

aprovação  da operação urbanística). --------------------------------

2.3-Decorrido o prazo de audiência prévia, a interessada não se 

pronunciou, no prazo legalmente concedido, sobre a intenção 

consubstanciada na declaração de caducidade do ato de gestão 

urbanística titulado pela emissão  do  alvará de loteamento nº 1/2011. 

2.4-Em reunião do Executivo de 18-06-2013, mediante a informação 

técnica de 05-06-2013, foi deliberado, por unanimidade, declarar  

definitivamente caducado  o  ato de gestão urbanística titulado pelo  

alvará de loteamento nº 1/2011, emitido em nome da FLAVITUR – Sociedade 

de Empreendimentos da Região de Chaves, S.A3, nos termos do disposto 

na alínea a) do nº 3 do artigo 71º  do “RJUE”. ---------------------- 

                                                           
3 Diga-se, em vista a uma melhor contextualização da operação 

urbanística em apreciação, que a declaração de caducidade 

definitivamente adotada pelo Executivo Municipal veio a ser praticada  

na sequência do alvará de loteamento nº 2/81, emitido também em seu 

nome e,  entretanto, caducado,  o qual titulou o licenciamento da 

operação de loteamento e respectivas obras de urbanização, incidentes 

sobre  o  prédio rústico, sito no lugar da Cocanha, freguesia de Santa 

Cruz/Trindade, inscrito anteriormente na freguesia de Outeiro Seco sob 

o artigo 4542º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 59260, livro B – 143. -------------------------------------- 

Tal declaração de caducidade veio a ser praticada em reunião de câmara 

de 4 de Fevereiro de 1997, nos termos do disposto na alínea c) do nº 

2 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29/11, na sua versão 

final. ------------------------------------------------------------- 

Todavia, nos termo legais, os efeitos de tal ato declaratório não se 

projetaram relativamente aos  lotes nº 1, 18, 126, 127, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
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2.5-No seguimento de tal deliberação, através do ofício registado  com 

o nº 4003, em 26-07-2013, a promotora foi notificada  para proceder à 

entrega do alvará de loteamento nº 1/2011, nos termos do disposto no 

nº 1 do artigo 79º do RJUE – Cassação do respetivo alvará4 -  e dar-

lhe a conhecer ainda que detinha a faculdade  para vir a processo 

requerer nova licença, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 72º5 

do “RJUE”. ----------------------------------------------------------

2.6-No parecer técnico de 05-06-2013, presente em reunião de câmara 

de 18-06-2013, informou-se ainda que, as obras de urbanização 

tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/2011 poderiam ser executadas 

pela câmara municipal ou por terceiros, nos termos do disposto nos  

artigos 84º e 85º do “RJUE”. ----------------------------------------

2.7-A caução a que se refere o artigo 54º do “RJUE”, foi prestada 

mediante a garantia bancária  nº 125-02-1273382, emitida pelo BANCO 

COMERCIAL PORTUGÊS, S.A, no valor de € 2 228 908,43 (dois milhões 

duzentos e vinte e oito mil novecentos e oito  euros  e  quarenta e 

três cêntimos), constante no processo a folha nº 1736, a qual deve ser  

anexada à presente informação técnica e posteriormente remetida ao 

Tribunal. ----------------------------------------------------------

2.8-Em Setembro de 2013, no 2º Juízo do Tribunal Judicial de Chaves 

encontrava-se em tramitação   o Processo nº 897/13.4TBCHV, em que o 

autor foi o Srº António José dos Santos Almeida Franco  e os réus  

foram o Município de Chaves e outros, tendo em vista a execução das 

obras de urbanização por terceiro, à luz do disposto no artigo 85º do 

“RJUE”. ------------------------------------------------------------

2.9-Em  reunião de câmara de 7 de outubro de 2013, sob proposta da 

                                                           
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 222, 223, 224, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 e 232, 

nos termos do disposto no  nº 5 do artigo 38º e nº 2 do artigo 39º, 

ambos do Decreto-Lei nº 448/91, de 29/11, com posteriores alterações. 

Tal declaração de caducidade veio a ser praticada em reunião de câmara 

de 4 de Fevereiro de 1997, nos termos do disposto na alínea c) do nº 

2 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29/11, na sua versão 

final. ------------------------------------------------------------- 

Todavia, nos termo legais, os efeitos de tal ato declaratório não se 

projetaram relativamente aos  lotes nº 1, 18, 126, 127, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 222, 223, 224, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 e 232, 

nos termos do disposto no  nº 5 do artigo 38º e nº 2 do artigo 39º, 

ambos do Decreto-Lei nº 448/91, de 29/11, com posteriores alterações. 
4 Saliente-se que , na presente data, tal operação urbanística não se 

encontra registada na Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

razão pela qual ainda não foi adotado o procedimento de comunicação 

dirigido à Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos 

de anotação à descrição ou de cancelamento do correspondente registo, 

nos termos do disposto no nº 2 do artigo 79º do “RJUE” -------------- 
4 Artigo 72º - Renovação -------------------------------------------- 

1-O titular de licença ou comunicação prévia que haja caducado pode 

requerer nova licença ou apresentar nova comunicação prévia --------- 

2-No caso referido no número anterior, serão utilizados no novo 

processo os elementos que instruíram o processo anterior desde que o 

novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da 

data da caducidade ou, se este prazo estiver esgotado, não existirem 

alterações de facto e de direito que justifiquem nova apresentação. - 
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Informação técnica de 26-09-2013, o Executivo, deliberou por 

unanimidade concordar com o teor   da referida informação técnica, bem 

como a deliberação camarária que recaiu sobre  a mesma informação, ser 

encaminhada para o consultor jurídico da autarquia, Drº Vitor Brás, 

em vista a ser dado cumprimento, no prazo previsto no nº 3 do artigo 

85º do RJUE – Formalização da resposta dirigida, sobre a matéria, ao 

Tribunal Judicial de Chaves. ----------------------------------------

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

Na presente data, o Processo nº 897/13.4TBCHV, encontra-se, em 

tramitação no  Tribunal, para decisão definitiva  a proferir pelo  

mesmo, relativamente à  execução  das obras de urbanização  tituladas 

pelo alvará de loteamento nº 1/2011,  nos termos do disposto no nº 1  

do artigo 85º ou do artigo 84º  do  Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

com posteriores alterações. -----------------------------------------

4-PROPOSTA ---------------------------------------------------------

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e demais legislação supra referida, tomo a liberdade de sugerir que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental. -------------------

4.1 - Que seja o interessado notificado do teor integral da presente 

informação, nos termos do disposto nos artigos 82º, 128º e 129º do CPA 

desde que a mesma venha a ser superiormente sancionada. -------------

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 17/08/2020: ----------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. Assim, atenta aos fundamentos de facto e de direito 

enunciados no presente documento, sou a propor que superiormente seja 

proferida decisão conducente à homologação do preconizado na mesma, 

devendo, de seguida, notificar-se o interessado do seu conteúdo. ---- 

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

2020.08.25. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

3.5. PROJETO DE ARQUITETURA – LICENCIAMENTO RELATIVO ÀS OBRAS DE 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM ARMAZÉM PARA SER TRANSFORMADO NUMA MORADIA 

UNIFAMILIAR – PASTORIA – REDONDELO – LAUREN RODRIGUES ALVES – PROCESSO 

Nº 265/10 – INFORMAÇÃO Nº 185/SAA/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, 

DATADA DE 26.08.2020. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se transcreve, 

na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------------------------- 
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1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------  

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

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

Decorrido o prazo concedido através do despacho praticado no dia 

17/07/2018, o interessado não veio, até à presente data, apresentar 

os projetos de especialidades e outros estudos necessários à execução 

da obra, no prazo de seis meses, a contar da notificação do ato que 

aprovou o projeto de arquitetura ou naquele que resultar da prorrogação 

concedida, referentes às obras de alteração de um edifício destinado 

a habitação unifamiliar. --------------------------------------------  

O interessado foi notificado do despacho de deferimento do pedido que 

aprovou o projeto de arquitetura, através do ofício nº 302/DGOT/2018, 

expedido a 24/07/2018. ----------------------------------------------  

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

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações, o interessado deve apresentar os 

projetos de especialidades e outros estudos necessários à execução da 

obra no prazo de seis meses a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto de arquitetura ou naquele que resultar da prorrogação 

concedida, nos termos do n.º 5, do mesmo artigo, implica a suspensão 

do processo de licenciamento pelo período máximo de 6 meses, findo o 

qual é declarada a sua caducidade, após audiência prévia dos 

interessados, à luz do disposto no nº 6 do referido artigo 20º. -----  

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, delibera, ao abrigo do n.º 6, do 

artigo 20.º, 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 --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 27/08/2020: ----------------------------------------

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 28/08/2020: -----------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 
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3.6. COLOCAÇÃO DE PAINEL DE AZULEJO EM FACHADA – AVENIDA DR. ANTÓNIO 

GRANJO Nº 3 – SANTA MARIA MAIOR – ASSOCIAÇÃO ROTARY CLUB DE CHAVES – 

PROCESSO Nº 918/18 – INFORMAÇÃO Nº 156/SAA/2020 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

PAULA DIAS, DATADA DE 24.08.2020. ---------------------------------- 

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: ---------------------------------------------------------- 

Decorrido o prazo concedido através do despacho final praticado no dia 

03/01/2019, a interessada 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 161,75 €, referentes às obras 

de colocação de painel de azulejo em fachada. ----------------------- 

A interessada foi notificada do despacho final de deferimento do 

pedido, em 27/03/2019. ---------------------------------------------- 

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, 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 notificada a 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. --------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 27/08/2020: ----------------------------------------

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 28/08/2020: -----------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 
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3.7. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIO DESTINADO A GARAGEM DE VIATURAS – CAMINHO VELHO DO SEARA – 

VALE DO GATO, SANTA CRUZ TRINDADE – CONSTRUCHAVES – CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA – PROCESSO Nº 952/19 – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA Nº 189/SAA/2020, DA ASSISTENTE 

TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 27.08.2020. ------------------------- 

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 11 de maio de 20120, sob a 

informação técnica nº 679/SCOU/2020, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de emitir parecer desfavorável ao 

pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um 

edifício destinado a garagem de viaturas, solicitado sob o 

requerimento n.º 2662/19, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro e ulteriores alterações. --------------------------

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado à interessada o prazo de 30 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 

25/06/2020. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 679/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 da intenção do parecer desfavorável ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício 

destinado a garagem de viaturas, solicitado sob o requerimento n.º 

2662/19. -----------------------------------------------------------

2.2- Notificar a interessada do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 28/08/2020: ----------------------------------------

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 28/08/2020: -----------------------------------------------
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – ARTº 73 C DO REGULAMENTO 

– TERREIRO DO SANTO – ARCOSSÓ – VIDAGO – DOMINGOS DA SILVA MESQUITA – 

PROCº 1023/18 – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA Nº 192/SAA/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, 

DATADA DE 27.08.2020. ----------------------------------------------- 

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 do corrente 

ano, sob a informação nº 167/SCOU/2020, o Executivo deliberou por 

unanimidade, indeferir o pedido de legalização de uma habitação 

unifamiliar solicitado, sob o requerimento nº 2690/18, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto da alínea c), do nº. 1, 

do Artigo 24º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão. -------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 

do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, em 

20/02/2020. --------------------------------------------------------

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação nº 

167/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, 

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, no sentido de tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização da 

habitação unifamiliar, solicitado sob este requerimento. ------------

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

e respetiva deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------- 

2.3- Após competente deliberação e tendo em consideração que foram 

executadas obras sem controlo prévio por parte da Administração deverá 

todo o processo ser encaminhado 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 EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 31/08/2020: ----------------------------------------

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. ----------------------------------------
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 01/09/2020: -----------------------------------------------

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

 

 

3.9. CONSTRUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO – CADUCIDADE DE ALVARÁS DE LICENÇA 

DE CONSTRUÇÃO – LUGAR DAS CARVALHAS – AÇUDE – VILA VERDE DA RAIA – 

ANTÓNIO ARMANDO MARTINHO LOBÃO – PROCESSO Nº 383/15 – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA Nº 

207/SAA/2020 DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 28.08.2020. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 24 de abril de 2019, sob a 

Informação nº 125/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, 

declarar a caducidade do processo, com a fundamentação expressa nos 

termos do disposto no n.º 3, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 

16 de dezembro e demais alterações. --------------------------------- 

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

A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2 do 

artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo, por ofício nº 

257/DGOT/2019, expedido em 15/07/2019. ------------------------------  

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 125/SAA/2019. ---------------------------------------  

3. 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). -----------  

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

A deliberação que recaiu sobre o pedido, foi dada a conhecer, através 

de competente notificação, ao interessado para, querendo e num prazo 

de 10 dias úteis e por escrito vir a processo, em sede de audiência 

dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.  

4. 3- 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: -----  

1.O 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 
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deste pedido, apresentado 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. --------------------------------  

2.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 

nº 165/15 e nº 14/16, sendo tal medida devidamente operacionalizada 

pelo Setor de Fiscalização 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. --------------------------------  

3.Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 31/08/2020: ----------------------------------------

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 01/09/2020: -----------------------------------------------

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

 

 

3.10. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA LOTEAMENTO – LUGAR DA 

ESTORRANHA, VILA NOVA DE VEIGA – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – MARIA CLARA 

CEPEDA MORAIS – PROCESSO Nº 549/20 – INFORMAÇÃO Nº 1426/SCOU/2020 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ARQª 

SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 02.09.2020. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sr.ª Maria Clara Cepeda Morais, pelo requerimento nº 1526/20, 

referente ao processo nº 549/20, na qualidade de proprietária, vêm 

solicitar um “pedido de informação prévia para loteamento”, ao abrigo 

do artigo 14º, do D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão 

atual, localizado no lugar da Estorranha, em Vila Nova de Veiga, na 

freguesia de São pedro de Agostem. ---------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO ------------------------------------------------------

A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes elementos: - 

a) Cd; ------------------------------------------------------------ 

b) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP): ---------- 

1) 886/19930823, com área de 2185 m2; ----------------------------- 

2) 888/19930902, com área de 8700 m2; ----------------------------- 

3) 552/19910220, com área de 4970 m2; ----------------------------- 

4) 1210/19960320, com área de 1700 m2; ---------------------------- 

c) Termos de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de 

declaração da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Arq. Cesar Miguel de Jesus 

Gonçalves); -------------------------------------------------------- 
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d) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Cesar 

Miguel de Jesus Gonçalves); ----------------------------------------- 

e) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento (MDJ); --------------------------------------------------- 

f) Peças desenhadas: ---------------------------------------------- 

1) Planta de localização e enquadramento; ------------------------- 

2) Planta ordenamento e condicionantes do PDM; -------------------- 

3) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do topografo 

e certificado (Avelino Valério Moutinho); --------------------------- 

4) Planta síntese; ------------------------------------------------ 

5) Imagem 3D ------------------------------------------------------ 

3. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

3.1. Não foram apresentados antecedentes. --------------------------- 
4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------  

4.1. Nos instrumentos de gestão territorial (IGT) ------------------- 
a) Segundo a planta de ordenamento do PDM de Chaves, os prédios em 

questão abrange as seguintes classe de espaços: --------------------- 

i. Espaços da Classe 1- Espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 
1.3 – Outros aglomerados; ------------------------------------------- 

ii. Espaço da Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da categoria 
4.3- Espaços agro-florestais, da sub-categoria 4.3-A – espaços agro-

florestais comuns; -------------------------------------------------- 

b) De acordo com a planta de condicionantes do mesmo IGT, sobre os 

prédios não está demarcada nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

4.2. No regime jurídico --------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a um pedido de informação 

prévia, de acordo com o artigo 14º, do Regime de Jurídico de 

Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e subsequentes alterações. --------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

5.1. Localização e descrição da parcela: ---------------------------- 
a) Os prédios da requerente, com um caminho público entre as duas 

parcelas, segundo o levantamento topográfico entregue, possuem 8.224,8 

m2 a parcela a poente do caminho e 8.521,1 m1 a parcela a nascente do 

caminho. A parcela a poente confronta ainda com um arruamento, rua do 

Freixo. Nas restantes confrontações com particulares ---------------- 

b) A parcela a poente, segundo as CCRP entregues confrontará com um 

caminho de consortes. ---------------------------------------------- 

c) Verifica-se um desfasamento de área entre o que está registado 

nas várias cadernetas prediais entregues e o levantamento topográfico, 

que deverá ser colmatado antes de um eventual pedido de licenciamento.  

5.2. Proposta: ------------------------------------------------------ 
a) Relativamente ao uso, prevê-se 26 lotes destinados a habitação 

unifamiliar com áreas e forma variáveis, com tipologias geminada e em 

banda; ------------------------------------------------------------- 

b) Delimita em cada um dos lotes um polígono de implantação com 

dimensão semelhante onde se distribui dois pisos acima da cota de 

soleira e alguns lotes com três pisos acima da cota de soleira; ----- 

5.3. Obras de urbanização: ------------------------------------------ 
a) De forma a aceder aos lotes, são proposto vários arruamentos, 

articulando com os arruamento existentes- a nascente prevê um 

arruamento de dois sentidos terminando em um cul-de –sac, enquanto que 

a poente prevê uma rede de arruamentos com um só sentido; ----------- 

b) Prevê ainda ceder área, não demarcadas em planta: -------------- 

i.Infraestruturas (arruamentos, passeios e estacionamento) – 

2.281,50 m2; -------------------------------------------------------- 
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ii.Equipamento públicos – 3.434,50 m2; ---------------------------- 

iii.Espaços verdes – 926,80 m2. ------------------------------------ 

6. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

6.1. Uma vez que não são entregues os elementos expresso no nº 7, do 
anexo I, da portaria nº 113/2015, de 22 de abril, a saber, o pedido 

de informação prévia em apreço será enquadrado no nº 1, do artigo 14º 

do RJUE: ------------------------------------------------------------ 

i. plantas das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas 
gerais; ------------------------------------------------------------ 

ii. Planta de cedências; ------------------------------------------- 
iii. Fichas de lote; ------------------------------------------------ 
iv. Perfis; -------------------------------------------------------- 
v. Planta de acessibilidades; ------------------------------------- 
vi. Termos de responsabilidade do autor do estudo do condicionamento 
acústico, acompanhado de declaração da ordem dos engenheiros. ------- 

6.2. Uma vez que as várias parcelas são delimitadas entre elas por um 
arruamento público e por tanto configurarem na prática duas operações 

de loteamento distintas separadas. ---------------------------------- 

6.3. Deverá ter-se em atenção igualmente que as parcelas remanescentes 
(solo agrícola) não deverão ficar sem acesso a caminho público em 

resultado da operação de loteamento. -------------------------------- 

6.4. Conformação com algumas normas e legislação urbanística, 

nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Chaves: ------------------- 

a) Sobrepondo a área das parcelas com a planta de ordenamento do PDM 

em vigor no Município, verifica-se que a operação de loteamento abrange 

o solo classificado com urbano e urbanizável bem como solo da classe 

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

b) De acordo com o artigo 41º do RJUE, conjugada com o nº 2, do 

artigo 34º do as operações de loteamento terão que se conformar ao 

perímetro urbano. Nesse sentido a proposta apresentada não está em 

condições de obter parecer favorável uma vez que viola o que o PDM 

dispõe a este respeito. --------------------------------------------- 

a) De referir ainda quem solos da classe 1.3 o número de pisos máximo 

admissível será de dois acima da cota de soleira, pelo que deverá ser 

revista a proposta neste ponto; ------------------------------------- 

1.2. Arruamentos ---------------------------------------------------- 
a) O arruamento central que delimita as parcelas e por onde se acederá 

aos vários lotes deverá ser reperfilado de modo a prever a largura 

mínima prevista no regulamento do PDM para a faixa de rodagem (6 

metros), e ainda passeios e estacionamento, até ao entroncamento com 

a rua do Freixo.----------------------------------------------------- 

1.3. Área destinada a espaços verdes e de utilização coletiva/cedêncis: 
a) De acordo com o artigo 43º do RJUE, em articulação com o nº 4), 

do artigo 20º do regulamento do PDM, deveram ser previstos espaços 

destinados a circulação, a espaços verdes e de utilização coletiva 

definidos; --------------------------------------------------------- 

b) O artigo 44º do RJUE, em articulação com o artigo 21º do 

regulamento do PDM, prevê ainda que devera ser cedida ou em alternativa 

compensadas as áreas descriminadas; --------------------------------- 

c) A proposta apresentada prevê áreas de cedência para 

infraestruturas viárias compreendendo, arruamento, passeios e 

estacionamento, para equipamentos e para espaços verdes; ------------ 

2. As áreas de cedência para equipamentos propostas conformam t 

espaços irregulares, marginais aos arruamentos. A sua dimensão 

reduzida e localização residual, não parecem reunir condições para 

instalar equipamentos públicos pelo que deverá ser revisto ou 

eliminado. Caso não se justifique a previsão de uma área para 
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equipamento público deverá o Município ser compensado de acordo com 

os regulamentos Municipais. ----------------------------------------- 

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

3.1. Assim, propõe-se superiormente, que se encaminhe o processo para 
reunião do executivo camarário, de forma a que se adote proposta de 

decisão desfavorável em razão da não conformação com o Plano Diretor 

Municipal de Chaves, de acordo com o artigo 15º e do Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro na sua redação atual, do pedido de informação prévia da 

operação de loteamento apresentada. --------------------------------- 

3.2. Caso o ponto anterior mereça acolhimento, deverá ser garantida a 
audiência dos interessados, nos termos do artigo 121º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo, D.L. nº 4/2015 de 7 de janeiro.  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 27/08/2020: ---------------------------------------- 

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 28/08/2020: ----------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO URBANÍSTICA – JUNÇÃO DE ELEMENTOS – 

RUA JOÃO GIL SAPO, Nº 1 – SANTA MARIA MAIOR – MARIA DE LURDES RODRIGUES 

PINTO – PROCESSO Nº 301/20 – INFORMAÇÃO Nº 1167/SCOU/2020 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª VICTÓRIA 

JOSÉ ALMEIDA, DATADA DE 22.08.2020. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1 A coberto do requerimento registado nesta unidade orgânica com o 

n.º636/20, em 13 de março de 2020, que deu origem ao processo 

n.º301/20, completado pelos requerimentos n.º1232/20, datado de 

23/06/2020 e n.º1498/20, datado de 21/07/2020, a Sra. Maria de Lurdes 

Rodrigues Pinto, na qualidade de comproprietária, apresenta um  novo 

pedido de legalização de uma operação urbanística já concluída, de 

obras de alteração/ampliação, levadas a efeito sem controlo prévio, 

num prédio de habitação legalmente existente, licenciado ao abrigo da 

licença nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978, em nome da 

interessada, bem como, legalização das obras de construção de um anexo, 

situado no lote n.º1, do loteamento 19/89, sito na Rua João Gil Sapo, 

Bairro do Aregos, freguesia de Santa Maria Maior, no concelho de 

Chaves, nos termos do disposto no artigo 102-A, do DL nº555/99, de 16 

de Dezembro, com as subsequentes alterações,  doravante designado por 

RJUE,  que levou a efeito no prédio abaixo identificado. ------------ 

1.2. Requereu ainda a isenção a apresentação do projeto de Instalação 

gás, do Estudo de comportamento térmico, do Projeto de condicionamento 

acústico, do projeto de estabilidade e do plano de acessibilidades. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------  
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2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves apresentada, descreve um prédio rústico denominado Lote n.º1, 

situado em Outeiros, com uma área total de 634 m2, composto de terreno 

para construção urbana, freguesia de Santa Maria Maior e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº1980/20090427, 

omisso na matriz, confronta de norte com o Lote n.º2, de nascente e 

sul com caminho público e de poente com Maria das Dores Rodrigues. 

Desanexado do n. º 1093/19881121. Pela Ap. 7 de 1988/11/21, foi 

registada a aquisição a favor da Sr. Maria de Lurdes Rodrigues Pinto 

e de João Rodrigues Pinto c.c. Lucinda Correia Pinto. --------------- 

2.2 Pelo Modelo 1, comprovativo da declaração para inscrição de prédio 

urbano na matriz, apresentado no serviço de Finanças de Chaves de 

Chaves em 2020/03/13 o prédio urbano composto de  moradia unifamiliar 

de três pisos, situa-se na Rua João Gil Sapo n.º1, com uma área total 

de 634,00 m2, uma área de implantação do prédio de 156,90m2, uma área 

bruta de construção de 379,85m2, inscrito na matriz n. º2600  da 

Freguesia de Santa Maria maior, sendo 40 anos a idade do prédio. ----

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

3.1 Auto de Embargo de obras em 23/11/1977, a Sra. Maria de Lurdes 

Rodrigues Pinto, residente em Calvário, pela execução de obras de 

construção de um prédio com cave, R/c, e 1º andar, levadas a efeito 

sem a respetiva licença da C.M.C.; ----------------------------------

3.2 Processo nº69, em nome de Maria de Lurdes Rodrigues Pinto e outro, 

para construção de um prédio com rés-do-chão e andar (2 pisos segundo 

o requerimento e de 3 pisos, cave R/C e andar, conforme o aditamento 

ao projeto), com a área de 226,56m2, que deu origem á Licença (Inicial) 

nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978; -------------------------

3.3 Por pesquisa efetuada no arquivo municipal, foi verificado a 

existência do Processo n. º19/89, referente a um loteamento urbano, 

titulado com o Alvará de Loteamento n.º19/89, passado a João Rodrigues 

Pinto e Maria de Lurdes Rodrigues Pinto, a que foi autorizado, em 

reunião da Câmara Municipal, realizada em 26/06/1989, o loteamento 

urbano do prédio sito em Outeiros – Aregos, freguesia de Santa Maria 

Maior, e posteriores aditamentos; -----------------------------------

3.3 Processo n.º466/80, em nome de Maria de Lurdes Rodrigues Pinto, 

para construção de uma garagem, com a área de 5x3m2, que deu origem á 

Licença (Inicial) nº732, passada em 29 de setembro de 1980; ---------

3.4  Processo n.º111/16, vistoria(6) para concessão de autorização de 

utilização, de prédio de habitação, a que corresponde as Licenças de 

construção n.º121/78, emitida em 16/02/1978, para construção de prédio 

e  n.º732/80, emitida em 29/09/1980, para construção de garagem, sito 

na Rua João Gil Sapo, n.º1, Bairro dos Aregos, localidade de Chaves,  

requerida por Maria de Lurdes Rodrigues Pinto e outro, o qual foi 

proposto projecto de indeferimento, com base na informação técnica , 

n.º217/SCOU/2016. datada 29/02/2016. Verificando-se que se encontra 

expirado o prazo no âmbito de audiência prévia dos interessados nos 

termos dos artigos 100 e 101 do CPA, para a requerente se pronunciar, 

quanto ao teor da informação técnica emitida pelos serviços, e dado 

que até à presente data a mesma não se pronunciou, foi proposto o 

indeferimento definitivo do processo e o seu consequente arquivamento, 

com base na informação técnica datada de 24/05/2016. ----------------

3.5 Processo n.º 485/16, em nome da requerente, com vista á 

legalização, de obras de ampliação, levadas a efeito sem controlo 

prévio, num prédio de habitação legalmente existente, licenciada ao 

abrigo da licença nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978, bem como, 

                                                           
6 Prevista na alínea a), do n.º2, do artigo 64, do RJUE ------------- 
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legalização de obras de construção de um anexo, realizadas no lote 

n.º1, antes identificado; -------------------------------------------

3.5.1. Em reunião ordinária da Câmara de 02/09/2016, foi 

deliberado indeferir o pedido, pelas razões de facto e de direito 

patentes na informação/proposta n.º 0774/SCOU/2016 que sobre ele, 

recaíram, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º do DL n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual versão, por violar normas 

legais e regulamentares aplicáveis, sendo concedido audiência dos 

interessados, previamente à decisão definitiva; ---------------------

3.5.2. Em sede de audiência prévia, em 27/12/2016, a coberto do 

requerimento n.º 2332/16, os interessados intentando contrariar as 

razões do projeto de decisão comunicado por ofício n.º 4122, em 

27/09/2016, tendo para o efeito apresentado novos documentos; -------

3.5.3. Em 20/06/2017, os serviços técnicos da DGOT, depois de reavaliar 

o processo e apreciar os referidos documentos, e considerando que os 

mesmos não alteravam os pressupostos do seu projeto de decisão de 

indeferimento, de acordo com o expresso na informação/proposta n.º 

888/SCOU/2017, foi concedida nova audiência antes da decisão final; -

3.5.4 Em 23/05/2018, os interessados, a coberto do requerimento n.º 

1046/18, apresentaram novos elementos; ------------------------------

3.5.5 Em 13/09/2018, foi realizada vistoria prévia para efeitos de 

legalização das obras de ampliação e construção, tendo a comissão 

concluído que existiam questões de ordem regulamentar que não se 

encontravam resolvidas, de acordo com a informação/proposta n.º 

1234/SCOU/2018, as quais deveriam ser previamente dirimidas, de acordo 

com expresso no Auto de vistoria n.º77/2018; ------------------------

3.5.6. Em reunião ordinária de 07/01/2019, sobre proposta da 

informação n.º 1815/SCOU/2018, datada de 28/11/2018 foi 

deliberado indeferir o pedido, sendo concedido audiência dos 

interessados, para dizer o que se lhes oferecer sobre o sentido do 

projeto de decisão; -------------------------------------------------

3.5.7. Em reunião ordinária de 25/11/2019, foi deliberado indeferir 

definitivamente o pedido, uma vez que na sequência da audiência prévia 

concedida aos interessados, sobre a proposta de indeferimento do 

pedido não apresentaram qualquer alegação. --------------------------

3.6 Informação n.º29/DAF/FIS/2020, datada de 21/01/2020. ------------

4. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS -------------------------------------------

4.1. Da análise da instrução do processo verifica-se que a requerente 

apresentou a CCRP, onde se encontra registada que pela Ap. 7 de 

1988/11/21, a aquisição a favor da Sr. Maria de Lurdes Rodrigues Pinto 

e de João Rodrigues Pinto c.c. Lucinda Correia Pinto e o documento de 

procuração de João Rodrigues Pinto c.c. Lucinda Correia Pinto, no qual 

constituem sua bastante procuradora Maria de Lurdes Rodrigues Pinto, 

ora interessada, que demonstram a sua legitimidade para o pedido; --- 

4.2 São apresentados os termos de responsabilidade do Coordenador do 

projeto, do autor do projeto de arquitetura, do projeto de Arranjos 

Exteriores e do Técnico responsável pelas obras de demolição, 

Declaração do Autor do Levantamento Topográfico. Ficha de Segurança 

Contra Incêndios, Ficha de elementos estatísticos, previstos na 

Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho e ainda Declaração de 

responsabilidade de compatibilidade entre papel e formato digital e 

TR do técnico responsável pelas obras de demolição. -----------------

4.3 A coberto do requerimento n.º 1232/20, de 23/06/2020, o técnico 

coordenador do projeto de alteração/regularização e autor do projeto 

de arquitetura, solicita a dispensa do plano de acessibilidades, bem 

como o Técnico autor das especialidades solicita a dispensa de 

apresentação de projeto de instalação de gás nos edifícios. --------- 
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4.3.1. No referente á isenção do Plano de acessibilidades. O autor do 

projeto de arquitetura e coordenador do projeto, justifica o seu não 

cumprimento por quando “as obras necessárias ao cumprimento das normas 

técnicas de acessibilidades exigíveis são desproporcionadamente 

difíceis”. Face à justificação apresentada com enquadramento no n.º1, 

do artigo 10.º, do DL 163/06, de 08/08, na sua redação atual, nos 

termos do n° 7 do mesmo artigo 10.º, do  retro citado diploma legal,  

deverá ficar no processo, disponível para consulta, e devera ser objeto 

de publicitação no sitio da internet do município. ------------------

4.3.2. No que concerne á dispensa de instalação de infraestruturas de 

gás. Face á justificação do técnico e considerando estamos perante um 

procedimento de legalização uma edificação existente, que não vai 

sofrer obras de reabilitação, neste contexto, salvo melhor opinião, 

poderá ser aceite a desobrigação de incluir uma instalação de gás, por 

leitura contrária do n. º1, do artigo 3.º, da Lei 59/2018, 21/08, que 

procede á 1.ª alteração do DL 97/2017, 10/08 e de acordo com o disposto 

no n. º5, do artigo 102.º-A, do RJUE. -------------------------------

4.4. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 

energia elétrica projeto de redes prediais de água, esgotos e águas 

pluviais e projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações, 

a requerente apresentou comprovativo de fornecimento de energia 

elétrica por parte da EDP, fatura do consumo de água e resíduos, 

emitida pelo Município de Chaves  e fatura da operadora de 

telecomunicações, conforme prevê a alínea v), do n.º5, do artigo 73.º-

C, do RMUE. ---------------------------------------------------------

4.5 Não foram submetidos os seguintes projetos de especialidades, de 

estabilidade, do estudo de comportamento térmico, do condicionamento 

acústico (pelo requerimento n.º 636/20, em 13/03/2020, o técnico 

solicitou dispensa de apresentação do projeto acústico e do projeto 

térmico). ----------------------------------------------------------

4.5.1 No referente à estabilidade, apresentou relatório técnico, 

acompanhado de TR do técnico com habilitações para autor dos projetos.-

4.5.2 No referente ao estudo de comportamento térmico, e Pré-

Certificado SCE o técnico justifica a não aplicabilidade por se tratar 

de um edifício existente, não sujeito a intervenção, nos termos dos 

artigos 22.º e 23.º do DL 118/2013 de 20/08 com a redação conferida 

pelo DL 28/2016 de 23/06. -------------------------------------------

4.5.3 No referente ao comportamento Acústico, justifica-se a não 

aplicabilidade por se tratar de edifício existente anterior á entrada 

em vigor do Decreto Lei 129/2002 de 11/05, com a redação conferida 

pelo Decreto Lei 96/2008 de 09/06. ----------------------------------

4.6. Por ultimo, existe “uma floreira no espaço público”, folha n.º01.1 

do processo, no entanto na memória descritiva, subscrita pelo técnico 

coordenador do projeto, encontrasse expresso que “o canteiro existente 

no espaço frontal, realizado durante a execução das obras, é parte 

integrante da fundação do muro de contenção de terras do jardim do 

piso térreo, caso se venha a tornar necessária a utilização deste 

espaço, a reconstrução do muro será feita a expensas da proprietária”. 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR ----------------

5.1 No Regime Jurídico da Urbanização e Edificação ------------------

5.1.1 A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

alteração/ampliação sem os respetivos atos administrativos de controlo 

prévio, com enquadramento Legal no disposto nos artigos n.º 102 e 

102.º-A, do RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C, sob a epígrafe, 

“Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do 
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Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação(7), RMUE. ------

5.1.2 Para o procedimento em análise, atendendo que necessita obras 

de correção, será dispensado de vistoria prévia, face ás restrições 

de mobilidade causadas pela pandemia causada pela COVID-19 e 

cumulativamente considerando que o pedido de legalização das operações 

urbanísticas, em causa não consubstancia qualquer dispensa 

relativamente ao dever de apresentação dos elementos e ou documentos 

técnicos instrutórios, previstos no RJUE e Portaria instrutória 

respetiva, com enquadramento legal no n. º12, do artigo 73.º-C, do 

RMUE. --------------------------------------------------------------

5.2 Enquadramento em Loteamento -------------------------------------

5.2.1 A pretensão situa-se no lote 1, do processo de loteamento nº 

º19/89, titulado com o Alvará de Loteamento n. º19/89, em nome de João 

Rodrigues Pinto e de Maria de Lurdes rodrigues Pinto, autorizado, em 

reunião da Câmara Municipal, realizada em 26/06/1989. O alvará de 

loteamento apenas prescrevia a divisão cadastral dos lotes, com um 

número total de lotes 20, numerados de um a vinte e respetivas áreas, 

(sobre o assunto foi emitido parecer jurídico datado de1994/05/23, 

constante do processo de licenciamento n.º476/90). Para além disso a 

interessada propõe obras de correções em conformidade com a planta de 

alterações com o código de cores (pretos amarelos e vermelhos), que 

consubstanciam a demolição do anexo, acoplado á fachada principal e 

desmonte de parte do anexo localizado no tardoz do imóvel, ficando o 

mesmo com a área de 18m2, conforme previsto no regulamento do 

loteamento. Neste contexto a pretensão, na generalidade cumpre as 

disposições urbanísticas do referido loteamento e posteriores 

aditamentos. -------------------------------------------------------

5.2.2 Mais se refere, da análise do Alvará do loteamento n.º19/89, 

verifica-se que o mesmo foi emitido ao abrigo do DL n.º400/84, assim 

como, as operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia, apesar 

da o interessada, não ter optado no requerimento inicial, [ contudo 

oficiosamente nos termos do n.º2, do artigo 108.º(8) do CPA] pelo 

regime de licenciamento, de acordo com o previsto no ponto 6, do artigo 

4.º do RJUE. Neste contexto o lote n. º1, para as especificações em 

falta, face ao preconizado no artigo 77.º do RJUE poderá ser  

considerado um prédio avulso, tanto mais que a construção (Licença 

inicial n.º 121/1978) efetivamente já se encontrava implantada no 

local anteriormente à emissão do Alvará de loteamento 19/1989, apesar 

de o imóvel ter sofrido obras ao longo tempo, sem controlo prévio por 

parte da administração, objeto do presente procedimento de 

legalização. ------------------------------------------------------

5.2.3. Por último, existem construções em outros lotes com áreas brutas 

de construção, as quais foram autorizadas e superiores ás expressas 

no regulamento do loteamento. ---------------------------------------

5.3. Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------

5.3.1 Regista-se que o prédio urbano possui uma área total de 634,00m2. 

Da análise prévia do projeto de arquitetura, verifica-se que é proposto 

legalizar as operações urbanísticas consubstanciadas em obras de 

                                                           
7 publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015. ----------------------- 
8 Artigo 108.º Deficiência do requerimento inicial ------------------ 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os órgãos e 

agentes administrativos procurar suprir oficiosamente as deficiências 

dos requerimentos, de modo a evitar que os interessados sofram 

prejuízos por virtude de simples irregularidades ou de mera 

imperfeição na formulação dos seus pedidos. ------------------------- 
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alteração/ampliação realizadas no edifício principal, destinado a 

habitação unifamiliar composto de cave, R/C, andar, Licença (Inicial) 

nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978 e não dotada de autorização 

de utilização e legalização de obras de construção referente a um 

anexo complementar do edifício principal, que se desenvolve, num piso 

de R/C e localizado no tardoz do imóvel. ----------------------------

5.3.2 De acordo com a Planta de Ordenamento nº 34A, do Plano Municipal 

de Chaves (PDM), a área de intervenção situa-se num espaço de classe 

1, correspondente a espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 1.1 

(cidade de Chaves). ------------------------------------------------- 

5.3.3 Segundo a Carta de Condicionante, folha nº 34-A, do PDM, o prédio 

em causa não se encontra abrangido por qualquer condicionante, 

servidão ou restrição de utilidade pública. -------------------------

6. CONSULTA A ENTIDADES EXTERNAS ------------------------------------

Não há lugar a consultas externas ao município. ---------------------

7. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) ---------

7.1. Quanto ás regras de edificabilidade ----------------------------

7.1.1 Trata-se de um processo de legalização de um conjunto de 

alterações e ampliações que a interessada foi executando ao longo do 

tempo. O edifício foi inicialmente licenciado ao abrigo, Licença 

(Inicial) nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978; com a área de 

226,56m2 e posteriormente ao abrigo da Licença (Inicial) nº732, 

passada em 29 de setembro de 1980, procedeu à construção de uma garagem 

com a área de 5x3m.  O prédio onde estão implantadas as construções, 

localiza-se no aglomerado urbano da cidade de Chaves, para o qual o 

PDM estabelece, no seu regulamento, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------

7.1.2 Em termos de regime de edificabilidade, não obstante o lote 

n.º1, pertencer processo de  loteamento nº19/89, titulado com o Alvará 

de Loteamento n. º19/89, autorizado em reunião da Câmara Municipal, 

realizada em 26/06/1989,  passado a João Rodrigues Pinto e Maria de 

Lurdes rodrigues. No entanto no processo do referido alvará de 

loteamento, o imóvel em análise já se encontrava representado, pelo 

que se considera a construção inicial como uma pré-existência, com 

licença nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978, face ao alvará, bem 

como existem construções implantadas em outros lotes cujas áreas de 

construção são superiores ás constantes no regulamento do loteamento, 

neste contexto o  lote n.º1 é considerado um prédio avulso, não 

submetido às disciplina dos instrumentos urbanísticos(9), com uma área 

total conservada de 634m2, inserido em espaços da categoria 1.1 – 

cidade de Chaves. Mais se refere trata-se de uma situação em que não 

é possível definir uma moda de cércea ou um alinhamento dominante, 

pelo que a pretensão deverá respeitar-se o exposto na subalínea a1), 

do n.º2, do artigo 19º do regulamento do PDM em vigor. --------------

7.1.3 Por leitura, designadamente da ficha de medição do projeto de 

arquitetura, constata-se que a requerente se propõe legalizar obras 

de alteração/ampliação de uma moradia pré existente, titulada pela 

licença nº nº121, passada em 16 de fevereiro de 1978, de 3 pisos, cave 

R/C e andar ,  com uma área bruta total de 364,85m2, cumulativamente 

legalizar as obras de construção de um anexo, destinado a arrumos 

também existente, complementar da principal,  que se desenvolve num 

único piso de rés-do-chão, com uma área bruta de construção 18m2.   

Assim a edificabilidade é obtida pela área bruta de construção /área 

do terreno(lote), ou seja Ic=(364,85m2+ 18m2) / 634m2 = 379,85m2/ 

                                                           
9 projetos de ordenamento urbanístico ou operações de loteamento 

plenamente eficazes ------------------------------------------------- 
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634m2 resultando um índice de 0,60 m2/m2 (< 1,20 m2/m2), cércea máxima 

11,15  ≤20m e número de (pisos 3) ≤6,  bem como área total de 

implantação das edificações previstas, incluindo anexos, (156,90m2) 

não  excede o valor de 80%  em relação à área da parcela  e área de 

solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, pátios e outros 

recintos exteriores pavimentados também é inferior a 85% em relação á 

área da parcela; ----------------------------------------------------

7.1.4 Face ao exposto, do ponto de vista técnico da disciplina de 

arquitetura nada obsta à legalização das operações urbanísticas, na 

medida em que se conforma com as normas estipuladas pelo PDM de Chaves 

em vigor, designadamente a pretensão respeita o exposto na subalínea 

a1), na alínea d) e na alínea e), do n.º2, do artigo 19º do Regulamento 

do PDM de Chaves, na sua última versão ------------------------------

7.2 Quanto ás infraestruturas ---------------------------------------

O local está satisfatoriamente infraestruturado. --------------------

7.3 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis ---------------------------------------------------------

A garagem e logradouro garantem o n.º mínimo de lugares de 

estacionamento, conforme prevê, a alínea b), do n.º3, do Artigo 12.º, 

do Regulamento do PDM em vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 

40.º do RMUE. -------------------------------------------------------

7.5 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)O 

projeto de arquitetura está instruído com termo de responsabilidade 

pelo que nos termos do disposto no nº 8 do artigo 20º do RJUE, está 

dispensada a verificação do interior da edificação. -----------------

8. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

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, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental:--

8.1. 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 para uma próxima reunião de. Camara 

ordinária do aludido órgão administrativo; --------------------------

8.2 Neste contexto a requerente deverá ser informada da possibilidade 

de as obras de alteração/ampliação, realizadas na construção pré-

existente [ Licença (Inicial) nº121, passada em 16 de fevereiro de 

1978 e Licença  nº732, passada em 29 de setembro de 1980)],  e de 

construção de anexo, que levou a efeito sem controlo prévio por parte 

da administração, nos termos em que as mesmas se encontram 

representadas no projeto apresentado, poderem vir a ser regularizadas, 

mediante a emissão de Alvará de Licença de Utilização, conforme o 

estatuído no n.º 3, do artigo 73.º-C, do RMUE. ----------------------

8.3  Para que o referido Alvará seja emitido, a requerente deverá 

diligenciar no sentido de efetuar obras de correção, mais 

concretamente em obras de demolição de um pequeno anexo, contíguo ao 

edifício principal e desmonte de parte de um outro anexo, objeto de 

legalização, sendo este localizado no tardoz do imóvel, bem como, 

deslocação do portão pedonal frontal, de 2 folhas para o limite do 

lote. --------------------------------------------------------------

8.4 A execução das referidas obras de demolição está sujeita a licença, 

cujo requerimento deve ser feito nos termos da legislação em vigor, 

conforme estabelece o ponto 10.º, do artigo 73.º C do RMUE, as quais 

só poderão iniciar-se depois de emitido o respetivo alvará especial 

de legalização, seguindo -se o requerimento de autorização de 

utilização; -------------------------------------------------------- 
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8.5. Por último após concretização das referidas obras de correção 

deverá a interessada solicitar vistoria técnica. --------------------

8.6 Caso a requerente, no prazo acima estabelecido, não venha solicitar 

nova vistoria, o presente procedimento será declarado deserto, 

conforme o estabelecido no n.º 1, do artigo 132.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

7 de janeiro. ------------------------------------------------------

8.7 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, das obras de alteração/ampliação da habitação unifamiliar 

e das obras de construção do anexo, destinado a arrumos, a interessada 

deverá, nos termos do preceituado no n.º14, do artigo 73.º-C, do RMUE, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a concretização das obras 

de correção, a emissão do respetivo alvará de autorização de 

utilização, instruído de acordo com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo 

preceito regulamentar. ----------------------------------------------

8.8 Por ultimo, caso apresente informação tenha concordância do 

executivo, dever-se-á dar conhecimento da presente informação à 

Divisão de Administração Geral (no âmbito da Informação 

n.º29/DAF/FIS/2020, datada de 21/01/2020, a que refere o anterior 

processo de legalização n.º 485/16). --------------------------------

Anexo, Tabelas com o cálculo das taxas urbanísticas e administrativas-

9. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 aplicáveis 

à pretensão ---------------------------------------------------------

Habitação unifamiliar e anexo (áreas em m2) ------------------------ 

 

9.1 Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) -----------

Uma vez que há aumento de área bruta de construção, superior a 20 m2, 

há lugar ao cálculo de taxas corresponde ás infraestruturas 

urbanísticas, conforme previsto no n. º3, do artigo 25.º, do 

Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

da operações urbanísticas, publicado em diário da república, 2ª Série 

– N.º63, em 31/03/2010, regulamento nº 314/2010. -------------------- 
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9.2 Cálculo das taxas administrativas de licenciamento --------------

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 

314/2010, referentes à legalização/licenciamento, objeto de análise 

corresponde ao valor de 615,51 € (seiscentos e quinze Euros e  

cinquenta e um cêntimos), conforme descriminado na tabela com o cálculo 

das taxas administrativas que se anexa à presente informação. (artigo 

66.º da subseção IV) ----------------------------------------------- 

 
TOTAL A PAGAR…………………………………………………………. ∑ 34,32 € + 615,51 € = 649,83 €  

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 22/07/2020: ----------------------------------------

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04/09/2020: ----------------------------------------------- 

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

 

 

3.12. PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO DE UMA “ZONA 30” NO CENTRO HISTÓRICO DA 

MADALENA, INFORMAÇÃO Nº 216/DPM/2020, DA DIVISÃO DE PROJECTOS E 
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MOBILIDADE, DO SR. ENG. CIVIL, FRANCISCO RODRIGUES ALVES, DATADA DE 

28.08.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se transcreve, 

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

INTRODUÇÃO----------------------------------------------------------

1.1. A presente informação visa dar resposta ao pedido formulado pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Dr. Nuno Vaz, e consiste 

na intenção de implementar uma “Zona 30” no centro histórico da 

Madalena, promovendo o reordenamento do trânsito automóvel, através 

da alteração do sentido de circulação nas Ruas Cândido Sotto Mayor, 

São João de Deus, Sabugueiro e Dr. José Timóteo Montalvão Machado. --

1.2. Esta alteração - com caráter experimental - do sentido de 

circulação automóvel, deverá ser monitorizada pelos serviços 

municipais competentes e, caso se venha a revelar desajustada ao bom 

ambiente rodoviário, será estudada, pelos serviços municipais 

competentes, uma nova solução ou a reposição da atualmente existente. 

2.ENQUADRAMENTO-----------------------------------------------------

2.1 Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro 2019, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as medidas/ações previstas nas 

peças escritas e desenhadas em anexo.--------------------------------

2.2.Com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária neste espaço 

urbano e de favorecer a mobilidade dos utilizadores mais vulneráveis, 

potenciando as funções de acessibilidade e de socialização em espaço 

público, algumas destas medidas traduzem-se, de forma resumida, na 

materialização das seguintes operações: -----------------------------  

- Elevação da faixa de rodagem no entroncamento da Rua Dr. José Timóteo 

Montalvão Machado com a Rua Cândido Sotto Mayor, com o objetivo de 

impor uma redução, efetiva, das velocidades praticadas pelos veículos 

motorizados e de uniformizar as velocidades praticadas;--------------

- Estreitamento da Rua Dr. José Timóteo Montalvão Machado, na sua 

aproximação ao entroncamento com a Rua Cândido Sotto Mayor, induzindo 

nos condutores de veículos motorizados a necessidade de reduzir a 

velocidade. O alargamento dos passeios, de ambos os lados da via, 

possibilitará uma circulação pedonal mais confortável, segura e em 

conformidade com as normas da acessibilidade em via pública, em vigor; 

- Reforço e adequação da sinalização vertical e horizontal; -------  

-Reposicionamento de passadeiras existentes para locais mais 

adequados, algumas associadas a lombas redutoras de velocidade; -----

-Execução de novas passadeiras e recuperação de passadeiras 

existentes; --------------------------------------------------------

- Execução de pavimentos texturados no acesso às passadeiras, para 

apoio aos peões com dificuldades de visão; --------------------------

- Criação de lugares de estacionamento para cargas e descargas; ----- 

- Criação de lugares de estacionamento para motociclos, junto à rotunda 

do Km 0 da EN2; -----------------------------------------------------

- Adequação de lugares de estacionamento para reorganização do espaço 

público; -----------------------------------------------------------

- Elevação da faixa de rodagem no cruzamento entre a Rua do Sabugueiro, 

a Rua São João de Deus, a Alameda da Galinheira e a Rua de São Roque, 

incluindo o alargamento dos passeios em diversas zonas e a redefinição 

dos alinhamentos da faixa de rodagem, em conformidade com a nova 

solução de circulação automóvel agora projetada. --------------------

2.3. As medidas/ações agora propostas, foram estudadas por forma a 
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permitir a reposição do sentido de circulação automóvel atualmente 

existente, caso a solução se venha a revelar desajustada ao bom 

ambiente rodoviário. ------------------------------------------------

2.4. Estima-se que os encargos, com a materialização das ações 

propostas, possam ascender a 77.203,84€ (Setenta e sete mil, duzentos 

e três euros e oitenta e quatro cêntimos), IVA não incluído. --------

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO 

3.1. Por força do disposto na alínea g) do n.º1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município. ---------------------

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre matéria, um sinal de trânsito, consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com carácter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carácter permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. ---------------------------------------------

4. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com a vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; --

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com a eficácia extrema, deverá a presente 

proposta, tendente à colocação da sinalização de trânsito em via 

pública, com carácter permanente, por força do disposto na alínea g), 

do n.º1, do artigo 25º, do anexo I, do RJAL, ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento; 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: --------

a) Remeter cópia da presente informação/proposta à Divisão de Recursos 

Operacionais (DRO), a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam materializar os trabalhos propostos nas 

peças escritas e desenhadas em anexo; -------------------------------

b) Remeter cópia da presente informação/proposta ao Senhor Comandante 

da Esquadra de Trânsito da Polícia de Segurança Pública de Chaves, 

para conhecimento; --------------------------------------------------

c) Notificar o Presidente da União das Juntas de Freguesia da Madalena 

e Samaiões, o Senhor João Pinto, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação; --------------------------------------------------------

d) Os trabalhos previstos deverão ter o competente acompanhamento 

arqueológico, pelo que, previamente ao seu início, deverá a DRO 

informar os serviços de arqueologia do município sobre a data de 

arranque destes trabalhos; ------------------------------------------

e) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado com 

a alínea t), do n.º1, do artigo 35º, ambos do RJAL, deverá proceder-

se à publicação da decisão: -----------------------------------------

i) Em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dos 10 dias 

subsequentes à tomada da decisão; ----------------------------------- 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 
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subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------

- Peças desenhadas --------------------------------------------------

- Estimativa Orçamental ---------------------------------------------

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PRJETOS E MOBILIDADE, SR. ENGº ABEL 

PEIXOTO, DATADO DE 31/08/2020: --------------------------------------

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. ----------------------

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------ 

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

DE 02/09/2020: ------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formalizado. 

Proceda – se conforme preconizado 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. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 

3.13 PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO AO LOTE 

Nº 27 – LOTEAMENTO 7/85, LOTE Nº 27 – ALTO DA FORCA – SANTA MARIA 

MAIOR – JOÃO MANUEL MACHADO RODRIGUES – PROCESSO Nº 155/16 – INFORMAÇÃO 

Nº 1407/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SR. ARQª SUSANA FERNANDES, DATADA DE 31.08.2020.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Os Sr. João Manuel Machado Rodrigues, o Sr. Diamantino dos Reis Brás, 

o Sr. Sotero Lopes Palavras, o Sr. Carlos Alberto Abreu Figueiredo e 

o Sr. João Abreu, através do requerimento nº 552/20 e complementado 

pelos requerimentos nº 747/20 , nº 1231/20,bnº 1389/20 e 1476/20, 

referente ao processo nº 155/16, na qualidade de proprietários, vem 

solicitar uma alteração à licença de operação de loteamento, incidindo 

sobre os lotes nº 5, nº 24, nº 25, nº 26 e nº 27 do loteamento com 

alvará nº 7/85, localizado no Alto da Forca, na freguesia de Santa 

Maria Maior. -------------------------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

2.1. A acompanhar os requerimentos em nome de todos os acima referidos, 
são entregues os seguintes elementos: ------------------------------- 

g) Cd; ------------------------------------------------------------ 

h) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP): ---------- 

i. Lote nº 24, 511/20071030, matriz nº 3600, com área 873 m2, 

Diamantino dos Reis Brás. Entregou ainda caderneta predial e Ficha de 

medição; ----------------------------------------------------------- 

ii. Lote nº 25, 1869/20090415, matriz nº 4432, área 484,5 m2, 

Sotero Lopes Palavras. Entregou ainda caderneta predial e Utilização 

de utilização nº 62/89; --------------------------------------------- 

iii. Lote nº 26, 1873/20090415, matriz omisso, área 465,5m2, Carlos 

Alberto Abreu Figueiredo. Entregou ainda caderneta predial matriz nº 

3271 e Utilização de utilização nº 49/91; --------------------------- 

iv. Lote nº 27, 1890/20090416, matriz nº 3246, área 2076 m2, João 

Manuel Machado Rodrigues, caderneta predial e procuração; ----------- 

v. Lote nº 5, 207/19850614, matriz nº 1422, área 570 m2, em nome 

de Fernando Augusto Lino. Entregou ainda Caderneta Predial matriz nº 
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3154 em nome de João de Abreu, cópia de documento de compra e venda 

autenticado e Autorização de utilização em nome de João de Abreu nº 

20/89. ------------------------------------------------------------- 

i) Fotografias; --------------------------------------------------- 

j) Cópia do alvará nº 7/85 e 1º aditamento; ----------------------- 

k) Termo de responsabilidade do autor do projeto, Declaração de 

conformidade entre formato papel e formato digital, acompanhado de 

Certidão da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Arq. Jaime Jorge Rocha 

Rodrigues); -------------------------------------------------------- 

l) Fichas estatísticas do INE; ------------------------------------ 

m) Termo de responsabilidade do condicionamento acústico; --------- 

n) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento;--------------------------------------------------------- 

o) Peças desenhadas: ---------------------------------------------- 

1) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração de topografo 

e cópia de cartão de técnico de topografia (César Fernando Moura 

Barbosa); ---------------------------------------------------------- 

2) Plantas de localização e enquadramento; ------------------------ 

Plantas de condicionantes e ordenamento do PDM; --------------------- 

3) Planta de síntese existente; ----------------------------------- 

4) Planta de síntese proposta; ------------------------------------ 

5) Planta de síntese alterações; ---------------------------------- 

6) Fichas de lote nº 5, 24, 25, 26 e 27. -------------------------- 

3. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 
está inserido no loteamento com alvará nº 7/85, em nome de Fernando 

Augusto Lino. Área a lotear 8.863m2. Constituídos 16 lotes destinados 

a habitações unifamiliares de r/c e andar. Cedência para o domínio 

público de 752 m2 de área junto ao deposito de água. ---------------- 

3.2. Em 1989, 1ª Aditamento ao alvará de loteamento. Aumento da área a 
lotear em 7.619m2. São constituídos mais 11 lotes, totalizando 27 

lotes. Aumentada a área do lote nº 5. A área anteriormente cedida para 

o domínio publico é integrada no lote nº 27. ------------------------ 

3.3. Para os lotes em questão, o alvará, mais concretamente o 

aditamento, prevê as seguintes especificações: ---------------------- 

a) Lote nº 5 - área de lote 668,00m2; ----------------------------- 

b) Lote nº 24 - área de lote 873 m2; ------------------------------ 

c) Lote nº 25 - área de lote 484,5 m2; ---------------------------- 

d) Lote nº 26 – área de lote 465,5 m2; ---------------------------- 

e) Lote nº 27 – área de lote 2076 m2. ----------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------  

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os lotes em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------------ 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os lotes 

não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública. ----- 

4.2. No regime jurídico --------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

subsequentes alterações. ---------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

5.1. As alterações ao alvará de loteamento nº 7/85 serão as seguintes: 
a) Aumento da área dos lotes nº 5, nº 24, nº 25 e nº 26; ---------- 

b) Diminuição da área do lote nº 27; ------------------------------ 
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c) Aumento da área de cedência para o domínio público, mais 

concretamente para infraestruturas viárias em 256,5 m2 (atual rua da 

rampa do Alto da Forca); -------------------------------------------- 

d) Aumento da área total do loteamento; --------------------------- 

e) Definição das especificações dos lotes nº 5, nº 24, nº 25, nº 26 

e nº 27. ----------------------------------------------------------- 

5.2. Resumidamente, as novas especificações dos lotes, retiradas do 
quadro sinóptico, serão as seguintes: ------------------------------- 

a) Lote nº 5: ----------------------------------------------------- 

i.Área do lote– 891,45 m2; -------------------------------------------- 

ii.Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------------- 

iii.Área de Implantação máxima- 268,34 m2; ------------------------------ 

iv.Área Bruta de construção da Habitação máxima – 513,64 m2; ----------- 

v.Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira;- 

vi.Estacionamentos no lote – 3; ---------------------------------------- 

b) Lote nº 24: ---------------------------------------------------- 

i.Área do lote– 1.104,80 m2; ------------------------------------------ 

ii.Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------------- 

iii.Área de Implantação máxima- 226,00 m2; ------------------------------ 

iv.Área Bruta de construção da Habitação máxima – 328,00 m2; ----------- 

v.Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 0 abaixo da cota de soleira;- 

vi.Estacionamentos no lote – 3; ---------------------------------------- 

c) Lote nº 25: ---------------------------------------------------- 

vii.Área do lote– 590,35 m2; -------------------------------------------- 

viii.Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------------- 

ix.Área de Implantação máxima- 230,00 m2; ------------------------------ 

x.Área Bruta de construção da Habitação máxima – 450,00 m2; ----------- 

xi.Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira;  

xii.Estacionamentos no lote – 3; ---------------------------------------- 

d) Lote nº 26: ---------------------------------------------------- 

i.Área do lote– 521,50 m2; -------------------------------------------- 

ii.Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------------- 

iii.Área de Implantação máxima- 110,00 m2; ------------------------------ 

iv.Área Bruta de construção da Habitação máxima -330,00 m2; ------------ 

v.Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira;- 

vi.Estacionamentos no lote – 3; ---------------------------------------- 

e) Lote nº 27: ---------------------------------------------------- 

i.Área do lote– 1.706,50 m2; ------------------------------------------ 

ii.Finalidade- habitação coletiva; ------------------------------------- 

iii.Área de Implantação - 420,00 m2; ------------------------------------ 

iv.Área Bruta de construção– 1.260,00 m2; ------------------------------ 

v.Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira;  

vi.Estacionamentos no lote – 10; --------------------------------------- 

vii.Número máximo de fogos - 3. ----------------------------------------- 

5.3. Refere ainda que não prevê a alteração das infraestruturas já 
existentes nem as especificações dos restantes lotes. --------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

6.1. Com esta alteração, os requerentes pretendem retratar a situação 
que se verifica no local. ------------------------------------------- 

6.2. Os lotes nº 5, 24, 25 e 26 serão destinados a habitação unifamiliar 
isolada, para os quais se prevê as especificações que, segundo os 

elementos entregues, constaram de operações urbanísticas anteriormente 

aprovadas. Para o lote nº 27 é previsto habitação coletiva, 

contemplando 3 fogos no máximo. ------------------------------------- 
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Figura 1 – Extrato da planta 

de síntese do loteamento nº 

7/85, 1º aditamento  

Figura 2 – Proposta de alteração do 

alvará nº 7/85 agora apresentada 

6.3. A tipologia habitacional prevista, unifamiliar e em banda, bem 
como o número de pisos previstos, é verificada já na envolvente onde 

se insere a pretensão. ---------------------------------------------  

6.4. Relativamente ao abastecimento de águas, consta do processo 

informação da antiga DAR relativa à viabilidade de abastecer quatro 

habitações para o atual lote nº 27. --------------------------------- 

6.5. Verifica-se que a proposta de alteração do polígono do lote nº 
24, relativamente à planta de síntese do alvará de loteamento nº 7/85, 

ultrapassa os limites ai referidos. O loteamento nº 7/85 confronta a 

poente com o limite do alvará de loteamento nº 9/92. Consultada a 

planta de síntese do alvará de loteamento nº 9/92, verifica-se um 

limite que se aproxima à proposta agora apresentada, na medida do que 

é possível verificar com os meios disponíveis, conforme imagem a seguir 

apresentadas: ------------------------------------------------------ 

  
Figura 3 – Extrato da planta de 

síntese do loteamento nº 9/92 

Figura 4 – Imagem do google 

earth (data 2013) 

6.6. No pressuposto que não haverá alteração do limite do loteamento 
com alvará nº 9/92 uma vez que, aparentemente, ao que a planta de 

síntese indicia, assim foi previsto à data da sua aprovação, verifica-

se que haverá sim um aumento da área do lote nº 24 e ainda da área 

total a lotear do loteamento com alvará nº 7/85 em cerca de 504,10 m2. 

6.7. Sobre o aumento da área a lotear, aplicando o regime de cedências 
em loteamento, conforme artigo 21º do regulamento do PDM, deverá ser 

exigida a integração para o domínio público de 40% da área em causa, 

a que corresponde 201,6 m2. ----------------------------------------- 
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6.8. A presente alteração, inclui a cedência para o domínio público de 
256,5 m2, mais concretamente para infraestruturas viárias, a que 

corresponde a atual rua da rampa do alto da Forca. ------------------ 

6.9. A legitimidade do requerente, relativa ao lote nº 5 não se encontra 
verificada por Certidão da Conservatória do Registo Predial (CCRP). 

Na CCRP do lote nº 5, o sujeito ativo será o Sr. Fernando Augusto 

Lino, o que coincide com o titular do alvará de loteamento. O 

requerente entregou ainda documento de “compra e venda” e caderneta 

predial em seu nome, João Abreu. Não se encontrando verificada a 

legitimidade para alterar este lote, mas tendo em conta os restantes 

elementos entregues, a alteração a alvará de loteamento, caso seja 

aprovada superiormente, será sob a reserva do direito de terceiros, a 

referir no respetivo título. ---------------------------------------- 

6.10. Verifica-se ainda que a área do lote nº 5, na CCRP não reflete a 
alteração de área aprovado no 1º aditamento ao alvará de loteamento 

de 1989, segundo o qual o lote nº 5 foi aumentada em 98 m2, para 668 

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

6.11. Considerando que o pedido em análise se conforma com os 

parâmetros urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal. ------- 

6.12. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração 

à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública, 

quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando 

sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do 

referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação.  

6.13. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 
referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. --------------------------------------------------- 

6.14. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15 – que é o caso – a notificação será feita via 

edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de 

Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho. ---------------------- 

6.15. Assim, no seguimento da informação técnica nº 1144/SCOU/2020, 
com despacho superior de 29/07/2020 foi desencadeado o procedimento 

de auscultação dos demais proprietários dos lotes do loteamento com 

alvará nº 7/85, por meio do edital nº 92/2020. ---------------------- 

6.16. Decorrido o prazo, consta do processo certidões de afixação do 
referido edital, e, não foi manifestada oposição à alteração em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido de alterações à 

licença, incidindo sob os lotes nº 5, 24, 25, 26 e 27 do loteamento 

com alvará nº 7/85, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, sob a reserva de 

direito de terceiros, conforme acima referido. ---------------------- 

7.2. Caso seja superiormente aprovado, de acordo com o disposto no nº 
1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, 

deve ser comunicado aos requerentes que dispõe do prazo de um ano para 

requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao Alvará de 

Loteamento nº 7/1985, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 
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mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas.  

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 
ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas. -------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 31/08/2020: ----------------------------------------

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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 01/09/2020: -----------------------------------------------

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

 

 

3.14. REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO NA RUA DIREITA, Nº 40 – OBRAS 

COERCITIVAS – INFORMAÇÃO Nº 291/DPM/2020, DA DIVISÃO DE PROJECTOS E 

MOBILIDADE, DO SR. ARQº JOSÉ PAULO ROXO, DATADA DE 02/09/2020. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INFORMAÇÃO ---------------------------------------------------------

1 - Na sequência de uma vistoria realizada pelos serviços técnicos 

municipais em 11/06/2019, ficou patente a imperiosidade de realização 

de obras num edifício sito na rua Direita, n.º 40, não só pelo estado 

de degradação então verificado, mas também e principalmente para o 

acautelamento das condições mínimas de segurança e salubridade do 

prédio e do espaço público adjacente. -------------------------------                                                                                                                                                                     

2 - Em virtude do alheamento dos proprietários em levar a cabo as 

obras que se impunham - e se impõe, foi esta Divisão superiormente 

incumbida de despoletar a contratualização dos projetos necessários, 

tendo em vista a execução coercitiva das mesmas. -------------------- 

3 - Assim, na esfera de um procedimento de ajuste direto, foi 

adjudicado ao Sr. Arq.º César Gonçalves, a elaboração dos referidos 

projetos, tendo este, numa primeira fase de programa base, delineado 

duas possíveis propostas de intervenção, as quais, de uma forma 

sintética, encontram-se descritas na informação/proposta n.º 

283/DPM/2020, produzida por esta Divisão em 27 de agosto do ano em 

curso e cuja cópia se anexa. ----------------------------------------

4 - Colocadas as duas propostas à consideração do Sr. Presidente da 

Câmara, este, mediante despacho datado de 01/09/2020, sancionou a 

proposta n.º 1, a mais minimalista, que importa na assunção de um 

menor custo ao Município e mais consentânea com o interesse público, 
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patenteado pela decisão tomada relativamente às conclusões do Auto 

elaborado na sequência da vistoria realizada em 11/06/2019. ---------

5 - Neste contexto, atento o teor do referido despacho do Sr. 

Presidente da Câmara, deve o presente assunto ser agendado para uma 

próxima reunião do Executivo Municipal, no sentido deste Órgão tomar 

conhecimento da solução a ser adotada no caso em presença. ---------- 

Anexos a considerar no processo: ------------------------------------

Informação/Proposta n.º 283/DPM2020, de 27 de agosto e auto de Vistoria 

Técnica datado de 11/06/2019. -------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PRJETOS E MOBILIDADE, SR. ENGº ABEL 

PEIXOTO, DATADO DE 02/09/2020: --------------------------------------

Atento os fundamentos expressos na presente informação técnica, sou a 

propor que, nos termos da mesma, seja superiormente proferida decisão 

administrativa conducente ao sancionamento da estratégia procedimental 

enunciada no seu ponto 5. -------------------------------------------

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------ 

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

DE 02/09/2020: ------------------------------------------------------

A reunião do executivo municipal, para apreciação e deliberação. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3)- 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, A.S.G. Construções e Granitos, Lda., no valor de 48.222,16 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2020.09.08. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 48.222,16 

(Quarenta e oito mil duzentos e vinte e dois euros e dezasseis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.2. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 31/DOP/2020. --------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 31/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 63.719,43 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.09.08. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 63.719,43 

(Sessenta e três mil setecentos e dezanove euros e quarenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.3. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 32/DOP/2020. -------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 32/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 35.335,61 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2020.09.08. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 35.335,61 

(Trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco euros e sessenta e um 

cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------- 

 

 

1.4. PAICD 3.1 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

06/DOP/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – CONSTRUÇÃO, LDA., no valor de 47.751,39 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 47.751,39 

(Quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um euros e trinta e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO - RELATÓRIO FINAL – 

ADJUDICAÇÃO. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 287/DOP2020, 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 

“Requalificação da Escola EB 2.3 de Vidago”.------------------------- 

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, o Júri do 

Procedimento propõe a adjudicação da empreitada à firma Edibarra – 

Engenharia e Construção, S.A.---------------------------------------- 

Considerando que as condições contratuais propostas pelo concorrente, 

são as seguintes:---------------------------------------------------- 
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• Valor da proposta: 408.000,00€ (Quatrocentos e oito mil Euros); 

• Prazo de execução da obra: 75 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:-------------------------------- 

Aprovação do relatório final da empreitada “Requalificação da Escola 

EB 2.3 de Vidago”;--------------------------------------------------- 

A adjudicação da empreitada ao agrupamento de empresas “Edibarra – 

Engenharia e Construção, S.A.” pelo valor 408.000,00€ (Quatrocentos e 

oito mil Euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 75 

dias, remetendo-se o mesmo relatório final à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal.---------------------- 

Que seja dispensado a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº 2 do artigo 125º do Código dos Contratos Públicos;-------- 

De salientar que o valor total da proposta (408 000,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo, 2.1.1. 0102/07010305 0204 

2020 I 7, de referir que o valor de 204.000,00 € (Duzentos e quatro 

mil euros), IVA não incluído, será faturado em 2020, sendo que o valor 

de 26.771,27€ (Vinte e seis mil setecentos e setenta e um euros e 

vinte e sete cêntimos), corresponde ao valor de rede de abastecimento 

de água  o restante valor – 204.000,00 € (Duzentos e quatro mil euros) 

IVA não incluído, passa para o ano de 2021;-------------------------- 

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;------- 

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;--------------------------------------------------- 

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, 07 de setembro de 2020.------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)-------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato----------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------- 

No dia 7 dias do mês de setembro de 2020, pelas 10h00, na Divisão de 

Obras Públicas, reuniu o Júri designado para o concurso 

supramencionado, constituído pelos seguintes membros:---------------- 

- Presidente: Vítor Joaquim Fernandes Pereira------------------------ 

- 1.º Vogal: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues--------------------- 

- 2.º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra----------------- 

com o fim apreciar as alegações apresentadas em sede de Audiência 

Prévia dos interessados, nos termos do disposto no artigo 123º do CCP, 

pelo concorrente “Soterra, Lda” que deu entrada através da plataforma 

eletrónica no prazo legalmente disponível para o efeito.------------- 

1 – Das alegações da empresa Soterra Lda----------------------------- 

Em traços gerais, na exposição proferida pela empresa “Soterra, Lda”, 

esta, no sentido de contrariar a ordenação das propostas, na fase de 

análise das mesmas, vem propor que a sua proposta, não apreciada e 
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excluída em sede de análise de propostas, seja admitida e apreciada 

e, sequencialmente seja ordenada na primeira posição.---------------- 

E em consequência que seja corrigido o relatório preliminar.--------- 

E, para prova positiva de tais factos, a exponente apresenta os 

seguintes motivos:-------------------------------------------------- 

i) A agora exponente apresentou todos os documentos instrutórios 

definidos no programa de concurso;----------------------------------- 

ii) O documento exigido ao concorrente é um documento de habilitação, 

e que deverá ser exigido apenas durante a fase de habilitação do 

adjudicatário------------------------------------------------------- 

2 – Da apreciação das alegações, por parte do júri------------------- 

2.1 Da exclusão por falta de documentos de apresentação obrigatória 

apenas na fase de habilitação dos concorrentes----------------------- 

i) O programa de procedimento exige, no seu ponto 7 a apresentação de 

uma declaração elaborada de acordo com o anexo III, na qual é 

identificado o concorrente, as habilitações com as quais se propõe 

concorrer e a sua proposta de preço;--------------------------------- 

ii) Na declaração apresentada pelo concorrente “Soterra, Lda”, não há 

qualquer referência às habilitações do concorrente, não estando, 

assim, em conformidade com o estabelecido no programa de procedimento 

ao não respeitar na íntegra o conteúdo do referido anexo;------------ 

iii) O documento exigido no mesmo ponto, designado como “Declaração 

com indicação dos preços parciais dos trabalhos que se propõe executar 

correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos 

de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e 

do Imobiliário, I.P., nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 60º do CCP”, não é elucidativo, já que refere que os trabalhos 

relativos à 4.ª subcategoria da 1.ª categoria são no valor de 

63.654,42€ e portanto de classe 1, quando sendo esta a principal 

subcategoria exigida deverá, conforme estabelecido no ponto 6.2 do 

Programa de Procedimento, cobrir o valor global da proposta, ou seja, 

no caso em apreciação deveria ser de, pelo menos, classe 3.---------- 

iv) Perante as dúvidas nos documentos apresentados, o júri consultou o 

alvará do concorrente, constatando que este apenas possuía, na altura 

da apresentação de propostas, classe 1 para a 4.ª subcategoria da 1.ª 

categoria, não estando assim, habilitado a executar a obra.---------- 

v) Detetou ainda que não era detentor da 11.ª subcategoria, não 

indicando em nenhum dos documentos, a intenção de subcontratar estes 

trabalhos.---------------------------------------------------------- 

vi) Ora, a falta de alvarás, certificados, títulos de registo, etc., 

exigidos no programa do procedimento em razão de previsão normativa, 

legal ou regulamentar, que habilitam ao exercício da catividade 

inerente à execução das prestações contratuais detetada antes da 

adjudicação ou, mesmo, antes da conclusão da fase de análise e 

avaliação de propostas, implica a exclusão da proposta do concorrente 

em falta;----------------------------------------------------------- 

vii) Os requisitos de habilitação devem existir logo no momento da 

apresentação da proposta e durar até à celebração do contrato (no 

mínimo, até ao momento da apresentação dos documentos de habilitação) 

não se admitindo, portanto, a participação de um concorrente que só 

venha a ter alvará à data da adjudicação ou da apresentação dos 

documentos de habilitação;------------------------------------------- 

viii) Se a falta destes elementos, que habilitam ao exercício da 

atividade inerente à execução das prestações contratuais for detetada 

antes da adjudicação ou antes, mesmo, da conclusão da fase de análise 

e avaliação de propostas, tal deverá levar à exclusão da proposta do 
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concorrente faltoso, não havendo lugar nem à sua ordenação nem à 

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

3 – Conclusão-------------------------------------------------------- 

Consideram-se improcedentes as alegações do concorrente “Soterra, 

Lda”, já que a sua proposta não foi objeto de exclusão com fundamento 

na falta de qualquer documento, mas sim devido à falta de habilitações 

legais para poder concorrer à obra à data da apresentação da sua 

proposta.----------------------------------------------------------- 

4 – Da deliberação do Júri------------------------------------------- 

Face ao exposto, o júri deliberou por unanimidade, o seguinte:------- 

a) Julgar improcedentes as alegações apresentadas pelo concorrente 

“Soterra, Lda.” em virtude da mesma não ser suscetível de justificar 

a alteração do sentido de decisão anteriormente expresso no relatório 

preliminar.--------------------------------------------------------- 

b) Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – a adjudicação da 

empreitada “Requalificação da EB 2,3 de Vidago pelo valor 408.000,00€ 

(Quatrocentos mil, setecentos e cinquenta Euros e dezoito cêntimos) 

IVA não incluído, à empresa “Edibarra – Engenharia e Construção, S.A.” 

com um prazo de execução de 75 dias.–, remetendo-se o mesmo – relatório 

final – à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

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

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri----------------------------------- 

Anexo I – Lista de concorrentes-------------------------------------- 

Anexo II – Ordenação das propostas----------------------------------- 

Anexo III – Exposição da empresa Soterra, Lda------------------------ 

Anexo Iv – Exposição da empresa Edibarra – Engenharia e Construção, 

S.A.---------------------------------------------------------------- 

Chaves, 7 de setembro de 2020---------------------------------------- 

O Júri do Procedimento----------------------------------------------- 

O Presidente-------------------------------------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira--------------------------------------

Os Vogais----------------------------------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues---------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra------------------------------ 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 DE 

VIDAGO” ------------------------------------------------------------ 

No dia ….. de …………….. de 2020, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 408.000,00 (quatrocentos e oito mil 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 n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. 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, EDIBARRA – Engenharia e Construção, 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 
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Portuguesa, residente …………………………………, na qualidade de ……..…, conforme 

poderes constantes na …………………, documento que fica arquivado em anexo 

ao presente contrato.------------------------------------------------ 

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

(Objeto e preço contratual)------------------------------------------ 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada “Requalificação da 

Escola EB 2, 3 de Vidago”, pelo preço de € 408.000,00 (quatrocentos e 

oito mil euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor.--------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ………………………., do passado dia …………….…………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, por 

……………………………………, em ………………………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato.------------------------------ 

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

(Prazo de Execução)------------------------------------------------- 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de ….... 

(…….….) 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 n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP.------------------------------------------------------- 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………...--------------------- 

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

(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 e 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 n.º 1 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 4.ª-------------------------------------------------------- 

(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 ……... do Caderno de 

Encargos da empreitada objeto do presente contrato, bem como na 

Cláusula ……… do mesmo Caderno.-------------------------------------- 
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2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura.----------------------------------- 

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

(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 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.-------------------------- 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo ……………………………., 
publicada no despacho n.º …………………………….. ---------------------------- 

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 6.ª-------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso)------------------------------------------- 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………; Cabimento n.º ……….., de …………----------------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ……., de …..…, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º 

e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e 

artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.-- 

Cláusula 7.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, Garantia Bancária ……………, 

emitida pelo ………………, no passado dia …………………., no valor de € 20 400,00 

(vinte mil e quatrocentos euros), correspondendo a 5% do valor dos 

trabalhos objeto do presente contrato. ------------------------------ 

Cláusula 8.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, …………………………, mediante 

……………….., do passado dia ………………………., com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. ---------------------------------------- 

Cláusula 9.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 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e 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 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

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

(Legislação aplicável)---------------------------------------------- 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

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

(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 ………………………………………, do passado dia ………………………... ---- 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………………, do passado dia …………………………., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………….---- 
O Primeiro Contratante: -------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: --------------------------------------------- 

Contrato n.º ……/2020 ----------------------------------------------- 

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

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

2020.09.09.---------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para aprovação e deliberação. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. TRABALHOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO E PINTURAS DO 

EDIFICADO DA EB1 DO CANEIRO – ADJUDICAÇÃO. -------------------------- 

Foi presente a informação nº 284/DOP2020, identificada em epígrafe, 

cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—- 

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

- Considerando que por despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, na ausência do Presidente do dia 27 de agosto de 2020, e 

ratificado em reunião do executivo Municipal, no dia 31 de agosto de 

2020, autorizou a abertura de um procedimento por ajuste direto, tendo 

como objetivo a adjudicação da empreitada designada “Trabalhos de Pré-

Instalação de Aquecimento e Pinturas do Edificado da EB1 do Caneiro”, 

nos termos da alínea d) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos; 

- Considerando que foi convidada a empresa “Edibarra - Engenharia e 

Construção, S.A.”, para apresentar a sua proposta para a execução da 

empreitada, por ser uma empresa credível, possuir o alvará de 

construção exigido no ponto 8.3 do convite, ter experiência 

profissional e se encontrar dentro dos limites preconizados no ponto 

2 do artigo 113º do CCP.--------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Considerando que as condições contratuais propostas pelo concorrente 

“Edibarra - Engenharia e Construção, S.A.” são as seguintes:--------- 

• Valor da proposta: 22 357,50€ (Vinte e dois mil, trezentos e 

cinquenta e sete Euros e cinquenta cêntimos);------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 05 dias----------------------------- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte:------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 
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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:-------------------------------- 

a) A adjudicação da empreitada “Trabalhos de Pré-Instalação de 

Aquecimento e Pinturas do Edificado da EB1 do Caneiro” à empresa 

“Edibarra - Engenharia e Construção, S.A.”, pelo valor de 22 357,50 € 

(Vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e sete Euros e cinquenta 

cêntimos), IVA não incluído, com um prazo de execução de 05 dias, 

remetendo-se à entidade competente para autorizar despesa, no caso, o 

Presidente da Câmara Municipal;-------------------------------------- 

De salientar que o valor total da proposta (22 357,50€) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo 2.1.1. 0102/07010305 0211 

2017 I 5;------------------------------------------------------------ 

b) Que seja dispensado a audiência prévia dos interessados, tendo 

em conta o n.º 2 do artigo 125º do Código dos Contratos Públicos;---- 

c) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290º-A do 

CCP, a nomeação da Senhora 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;------- 

d) A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 77º 

e do n.º 1 do artigo 98º do CCP;------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara Municipal, se remeta o procedimento à Unidade 

Flexível de 3.ºGrau de Contratos e Expropriações, com vista à 

celebração do respetivo contrato com o adjudicatário.---------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 03 de setembro de 2020.------------------- 

A Chefe de Divisão,--------------------------------------------------

(Eng.ª Amélia Rodrigues)--------------------------------------------- 

Em Anexo: Minuta do Contrato----------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “TRABALHOS DE PRÉ-

INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO E PINTURAS DO EDIFICADO DA EB1 DO CANEIRO”. 

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 de € 22 357,50 (vinte e dois mil, trezentos e 

cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 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 n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. 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, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., com 

sede no ……………., 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 ………., 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. ---------------------------------------- 
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Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada 

“Trabalhos de Pré-instalação de Aquecimento e Pinturas do Edificado 

da EB1 do Caneiro”, pelo preço de € 22 357,50 (vinte e dois mil, 

trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos) que não inclui 

o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação do executivo camarário do 

passado dia 14/09/2020, precedida de convite, em conformidade com o 

Projeto de Execução, Programa de Procedimentos, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária de …/…/2020 nos termos da proposta apresentada 

pelo segundo contratante, bem como da 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) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 05 (cinco) 

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 n.º 1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia …….. ------------------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

d) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

e) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

f) 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 n.º 1 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. --------------------------------------------------- 
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2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 30 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 n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F… – ……… 

publicada no despacho n.º 1 592/2004 (2ª série), de 08 de janeiro. -- 

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 primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação: 

Económica: 07030301; Cabimento n.º 713/2020; ------------------------ 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

n.º ……/2020, de …/…/2020, em cumprimento do disposto no n.º 2, do 

artigo 9º e n.º 3, do artigo 5º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 

de junho. ----------------------------------------------------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

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

contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do valor dos 

pagamentos a efetuar. ---------------------------------------------- 

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, a Srª. Eng.ª Amélia 

Rodrigues, Técnica Superior a exercer funções na Divisão de Obras 

Públicas, mediante deliberação camarária do passado dia … de setembro 

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 Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e 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 n.º 6, do artigo 96º, do CCP. -------------------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

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

(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 13ª ------------------------------------------------------- 

(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 ajuste direto relativo ao presente contrato foi 

autorizado por deliberação camarária do passado dia …/…/2020; ------- 

3 - O procedimento por ajuste direto, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação camarária do passado dia …/…/2020; --- 

4 - A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária do passado dia …/…/2019; --------------------------------- 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………. -------- 

O Primeiro Contratante:_______ -------------------------------------- 

O Segundo Contratante: _______ -------------------------------------- 

Contrato n.º …/2020. -----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

2020.09.08.---------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para aprovação 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. --------------------------------------------- 
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1. CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO N.º1/UCP/2020  – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DA EFICIÊNCIA HÍDRICA NO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE CHAVES – ZONA 

ABASTECIDA EM ALTA – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº15/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 14 de abril de 2020, 

autorizou a abertura de um procedimento por Concurso Limitado por 

Prévia Qualificação para aquisição de serviços para a gestão da 

eficiência hídrica no sistema de abastecimento de água da área do 

Município de Chaves – zona abastecida em alta; ---------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

candidaturas, deram entrada nos serviços administrativos municipais, 

via plataforma eletrónica “Vortal”, as candidaturas das seguintes 

empresas: ---------------------------------------------------------- 

- Hidurbe Serviços, S.A.; ------------------------------------------ 

- Aqualevel Unipessoal, Lda.; -------------------------------------- 

- AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.; ---- 

- Manvia – Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A. 

e Implantaciones de Sistemas de Gestión, S.L. (Agrupamento); ------- 

- Be Water, S.A. --------------------------------------------------- 

- Considerando que, no dia 27 de julho de 2020, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a qualificação provisória dos seguintes candidatos: -- 

- Aqualevel Unipessoal, Lda.; --------------------------------------- 

- Manvia – Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A e 

Implantaciones de Sistemas de Gestión, S.L. (Agrupamento). ---------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 185º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os candidatos 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 candidato “AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade, 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 “AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, 

S.A.”, o júri, deliberou, julgar improcedentes todas as alegações 

apresentadas pelo referido candidato, não sendo as mesmas suscetíveis 

de alterar o sentido de qualificação perfilhado no relatório 

preliminar. -------------------------------------------------------- 

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 a decisão de contratar, no caso, a Câmara Municipal, 

nos termos do disposto nos artigos 186º e 187.º do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

b) Caso o órgão competente para a decisão de contratar tome a decisão 

de qualificação dos candidatos referidos no relatório final, que sejam 

notificados todos os candidatos da decisão tomada, à luz do disposto 

no artigo 188.º do CCP; -------------------------------------------- 
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c) Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 189.º do CCP, que seja 

enviado, aos candidatos qualificados, o convite à apresentação de 

propostas, aprovado em reunião de Câmara Municipal, no pretérito dia 

20 de abril de 2020. ------------------------------------------------ 

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

Chaves, 1 de setembro de 2020. ------------------------------------- 

A Técnica Superior, Susana Borges, ---------------------------------  

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------ 

Modelo convite aprovado na reunião do Órgão Executivo Municipal, no 

dia 20 de abril de 2020 -------------------------------------------- 

Relatório preliminar ----------------------------------------------- 

Processo concurso --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS, 

DATADO DE 02/08/2020: ----------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2020.09.02.---------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA AD. LOCAL 

(LOTE 2) – DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

APRESENTADO PELA EMPRESA TERMOTÉRMICA, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA. 

INFORMAÇÃO Nº21/DGF/2020. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1) Considerando que, na sequência de publicação do anúncio do 

procedimento nº 6734/2020, referente ao Concurso Público identificado 

em epígrafe, publicado em DR de 26 de junho de 2020, veio o Município 

de Chaves, em 31/07/2020, lançar mão do mecanismo legal de decisão de 

não adjudicação, com base no art.º 79º, nº1, al. d), do CCP através 

do Relatório Final, aprovado pelo órgão competente; ---------------- 

2) Considerando que, ao abrigo do disposto no nº4 do art.º 79, do 

CCP, “quando o órgão competente para a decisão de Contratar decide não 

adjudicar com fundamento no disposto nas alíneas c) e d) do nº1, a 

entidade adjudicante deve indemnizar os concorrentes cujas propostas 

não tenham sido excluídas, pelos encargos que comprovadamente 

incorreram com a elaboração das respetivas propostas”; ------------- 

3) Considerando que, mediante ofício com registo de entrada nº 9073, 

de 12/08/2020, veio a empresa Termotérmica, Instalações Especiais, 
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Lda., na qualidade de concorrente ao referido procedimento concursal, 

apresentar pedido de indemnização relativo aos encargos resultantes 

da elaboração da proposta apresentada, os quais totalizam 8.200€ + 

IVA; --------------------------------------------------------------- 

4) Considerando que, face à análise do apuramento das parcelas que 

determinaram a fixação do pedido de indemnização em 8.200€ + IVA, 

resultaram as seguintes conclusões: -------------------------------- 

a) No item “Pesquisa do concurso através da consulta do D.R. – 2 

horas” – o Município entende que, quando determinada entidade 

interessada e eventualmente concorrente a procedimentos de contratação 

pública desenvolve pesquisas em D.R., considera-se que está a 

desenvolver auscultação de mercado podendo encontrar, ou não, 

interesse nas variadas ofertas públicas publicitadas. Considera-se 

pouco razoável e eticamente reprovável que sejam imputadas as despesas 

em pesquisas no D.R. ao Município de Chaves, por 2 horas de pesquisa, 

as quais determinaram o interesse no procedimento em causa, como, 

eventualmente poderão ter despoletado interesse em outros 

procedimentos, promovidos por outras entidades; --------------------                                              

Tal item não deve sequer constituir uma parcela para efeitos de 

apuramento de custos, tratando-se de um recurso abusivo por ser pouco 

sólido, para justificar o pedido de indemnização, já que as entidades 

efetuaram pesquisas de mercado para aferir eventual interesse na 

panóplia de ofertas que se encontrem ativas. ------------------------ 

O Município não pode incorrer em despesas por tarefas administrativas 

que se traduzem em metodologias da empresa, no desenvolvimento da sua 

auscultação de mercado, tratando-se de uma estratégia alheia ao 

Município; --------------------------------------------------------- 

b) No item “Plataforma Vortal, retirar os documentos que constituem 

o processo de concurso, retirar resposta aos pedidos de 

esclarecimentos, submissão de proposta e acompanhamento durante a fase 

do Concurso – 10 horas” – não nos parece razoável a contabilização dos 

tempos despendidos nos procedimentos de extração de documentos e 

submissão das propostas, para tarefas que se realizam em minutos. -- 

Consideramos um manifesto exagero no apuramento dos referidos tempos 

consumidos com tarefas rotineiras, tanto mais que os serviços 

municipais responsáveis pelo acompanhamento dos contratos públicos 

possuem domínio na tramitação dos processos de contratação pública na 

plataforma Vortal, seja do lado da entidade pública, seja do lado do 

particular; -------------------------------------------------------- 

c) Nos itens “Análise do projeto, peças escritas e desenhadas, 

programa do concurso e caderno de encargos – 16 horas”, “Preparação 

do processo e consulta ao mercado para obtenção de orçamentos para 

elaboração da proposta – 4 horas” e, “Análise técnica das variadas 

propostas recebidas para resposta cabal ao solicitado no projeto do 

concurso – 8 horas” – o Município entende como razoável a 

contabilização dos tempos consumidos nas tarefas descritas e 

desenvolvidas pelo Eng.º Sénior; ----------------------------------- 

d) No item “Elaboração de documentos que constituem a proposta 

apresentada a concurso de acordo com o exigido no Programa do Concurso 

– 40 horas” – o Município considera desproporcional tal contabilização 

sendo que tais tempos são manifestamente desadequados às tarefas 

afetas a um Eng.º Sénior, já que, as mesmas traduzem um caracter 

significativamente administrativo. Por conseguinte, o Município 

entende dever desconsiderar-se os tempos e custos afetos ao Eng.º 

Sénior, no que diz respeito a tal item; ---------------------------- 

e) No item referente à contabilização dos tempos despendidos pelo 

Eng.º Júnior no “Apoio à elaboração da proposta, nomeadamente a 
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orçamentação, análise do projeto e seleção dos equipamentos a propor 

– 24 horas”, e apesar da natureza técnica das tarefas, parece-nos 

pouco razoável a contabilização das 24 horas, já que parte das tarefas 

descritas aparecem duplicadas às tarefas do Eng.º Sénior. Por 

conseguinte, entende-se razoável rever, pelo requerente, o volume de 

horas de trabalho ao Eng.º Júnior, imputado às referidas tarefas; -- 

f) No item referente ao apuramento dos tempos despendidos e 

respetivos custos incorridos com trabalho administrativo (8 horas), 

parece-nos razoável o apuramento de custos apresentado; ------------ 

g) No item referente aos custos de plataforma de Contratação 

Pública, o Município entende dever desconsiderar-se os referidos 

custos tendo em conta que o Acesso Universal é um serviço disponível 

nas plataformas eletrónicas de contratação pública da Vortal, que 

permite às empresas fornecedoras das entidades públicas, registar 

utilizadores ilimitados e responder aos procedimentos publicados na 

plataforma. -------------------------------------------------------- 

O art.º 24º, da Lei nº 96/2015, de 17 de agosto, contempla os serviços 

base de acesso ao sistema de Contratação Pública eletrónica 

disponibilizado na plataforma eletrónica e funcionalidades 

estritamente necessárias à realização de um procedimento de formação 

de um contrato público total e completo – o serviço Universal garante 

todos os pontos do nº1 do art.º 24º, da Lei nº 96/2015. ------------ 

O Acesso Universal não permite aceder aos mercados privados da Vortal, 

especialmente às consultas para compra e orçamento, sendo que para 

aceder a estas consultas é necessário subscrever um dos serviços 

avançados SMART ou BEST. ------------------------------------------- 

Não existem custos para as empresas subscritoras do Acesso Universal, 

no que diz respeito aos serviços disponíveis diretamente na plataforma 

Vortal para responder a um procedimento público. ------------------- 

Sem prejuízo deste acesso gratuito, a legislação impõe algumas 

exigências que não são da responsabilidade direta das plataformas 

eletrónicas e que podem implicar custos para as entidades utilizadoras 

das plataformas eletrónicas (por ex. obter um certificado digital e 

selos de validação com lógica emitidos por uma entidade certificadora 

acreditada). ------------------------------------------------------- 

Por conseguinte, entende-se que tais custos associados à utilização 

da Plataforma de Contratação Pública suportam a possibilidade de as 

empresas acederem a todos os procedimentos do concurso público, de 

outras entidades públicas, pelo que a sua imputação ao Município de 

Chaves se revela desproporcional e inadequada; --------------------- 

h) No item “Custos administrativos diversos, comunicação, 

equipamento informático, luz, água, aluguer de instalações” – 

consideram-se exagerados os custos apurados, bem como alguma 

desadequação na aplicação dos mesmos, já que a regular atividade de 

uma empresa pressupõe a existência dos custos fixos, independentemente 

do procedimento em causa, existir ou não. --------------------------- 

Consideramos que tais custos não sofreram impacto pela necessidade em 

exercer tarefas administrativas correlacionadas com a preparação das 

peças do concurso em causa e sua submissão, pelo que não podem as 

mesmas, ser imputáveis ao Município de Chaves. --------------------- 

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

1) Face ao exposto, e após análise detalhada dos itens apresentados 

pela empresa Termotérmica, Instalações Especiais, Lda., os quais 

contribuíram para o apuramento do valor indemnizatório, nos termos 

previstos no nº4 do art.º 79º do CCP, o Município entende, não aceitar, 

como razoável, a aplicação do volume de horas e correspondente valor 
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indemnizatório apresentado pela empresa Termotérmica, Instalações 

Especiais, Lda; ----------------------------------------------------- 

2) Ainda, acresce o facto de o “quantum” indemnizatório a que os 

concorrentes terão, eventualmente, direito, traduz, de forma 

inequívoca, a certeza de que o ónus da prova sobre os custos 

comprovadamente tidos com a elaboração das propostas, recai sobre os 

concorrentes requerentes; ------------------------------------------ 

3) Para o efeito, sugiro, salvo melhor opinião, refutar o valor 

indemnizatório solicitado pela aludida empresa, emitindo, para o 

efeito, uma comunicação, a dar nota da posição do Município e 

solicitar, caso o entendam,  a reformulação dos custos a imputar ao 

Município de Chaves, respeitantes ao valor indemnizatório previsto nos 

termos do aludido nº 4 do art.º 79º, do CCP e decorrentes da revogação 

da decisão de adjudicar relativo ao Procedimento Concursal 

identificado em epígrafe; ------------------------------------------ 

4) Por outro lado, sugiro ainda que, caso venha a ser apresentada 

reformulação de custos e correspondente valor indemnizatório,  a mesma 

seja reencaminhada para a Unidade Flexível de 2º grau de Recursos 

Operacionais, tendo em vista recolher contributos quanto às tarefas 

descritas como executadas por “engº Júnior” e “engº Sénior”, por forma 

a aferir detalhada e rigorosamente, ainda que por comparabilidade, os 

tempos e custos imputados nas referidas tarefas. -------------------- 

5) Por último, compulsada doutrina correlacionada com a matéria e 

citando o jurista Fernando Batista, (Diretor do Departamento Jurídico 

e de Contratação Pública do IMPIC) “…sempre que os custos apurados se 

mostrarem desrazoáveis, mesmo que comprovados, entendemos que a 

Administração não deverá proceder ao respetivo pagamento até sentença 

judicial nesse sentido.” ------------------------------------------- 

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

Chaves, 31 de agosto de 2020,A Chefe de Divisão de Gestão Financeira, 

(Márcia Santos, Dr.ª) ---------------------------------------------- 

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

2020.09.02: --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra.--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 
2.2. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 17ª A 21ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

22/DGF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ----------- 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----  

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente 

deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor 

negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é 

obrigatoriamente compensado no exercício seguinte. ----------------- 
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4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

II – Fundamentação ------------------------------------------------- 

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; --------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; -- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito ------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2020: ----- 

 
b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: 

02-09-2020 

REGRAS ORÇAMENTAIS 

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40 

Valor Validação

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

2.623.001,08 €     

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

6.210.412,41 €     

2.465.046,57 €     

3.745.365,84 €     

31.363.287,04 €   

1.568.164,35 €     

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
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  Valor Validação 

Valor das receitas correntes brutas previstas para 

2020 (1) 
  31.863.287,04 €  

Situação de 

Cumprimento 
Despesas correntes pagas (2)   14.123.062,07 €  

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo      2.623.001,08 €  

Apuramento do saldo corrente 

Valor das receitas correntes brutas previstas para 

2020 (1) 
31.863.287,04 €  

Situação de 

Cumprimento 

Despesas correntes pagas (2)  14.123.062,07 €  

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)   17.740.224,97 €  

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4) 
      2.623.001,08 

€  

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) 

- (4) 
  15.117.223,89 €  

Total das receitas correntes totais (6)   31.863.287,04 €  
Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento) 
5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5% 

      1.593.164,35 

€  

Chaves, 3 de setembro de 2020. ------------------------------------- 

A Chefe de Divisão,(Márcia Santos, Dra.) --------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 17ª 

a 21ª. ------------------------------------------------------------ 

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

2020.09.09: --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra.--------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. AUDITOR EXTERNO/EMISSÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – 2020. INFORMAÇÃO Nº23/DGF/2020. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com o previsto na alínea d), do nº 2, do artº 77º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, compete ao auditor externo nomeado por 

deliberação da Assembleia Municipal, remeter semestralmente aos órgãos 

executivo e deliberativo, informação sobre a respetiva situação 

económica e financeira; -------------------------------------------- 

Para o efeito, submete-se ao órgão executivo municipal, para 

conhecimento, o relatório sobre a situação económica e financeira do 

município, à data de 30 de junho do corrente ano, emitido pelo Revisor 

Oficial de Contas, devendo, posteriormente, ser remetido para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal. ---------------------------- 

Chaves, 08 de setembro de 2020. ------------------------------------ 

A Chefe de Divisão(Márcia Santos, Dra.) ---------------------------- 

Anexo: Relatório semestral emitido pelo Revisor Oficial de Contas. --  
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Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados – 1º semestre de 2020.  

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

2020.09.09: --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Ao conhecimento dos órgãos do município.------------ 

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE CHAVES. INFORMAÇÃO 

Nº 016/PC/2020. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Serve a presente informação para submeter à aprovação, o Plano 

Municipal de Emergência e Proteção Civil de Chaves. ---------------- 

II. – Legislação --------------------------------------------------- 

“Decreto-Lei n.º 44/2019 de 1 de abril” ----------------------------- 

1. O n.º 1 do artigo 5.º, do diploma supracitado, compete à câmara 

municipal, através do SMPC, elaborar o plano municipal de emergência 

de proteção civil, os planos municipais especiais de emergência de 

proteção civil e acompanhar a sua execução. ------------------------ 

2. O n.º 2, do artigo 5.º, do diploma supracitado, refere que compete 

à assembleia municipal aprovar os planos de emergência de proteção 

civil, após parecer da CMPC e da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC). -------------------------------------------- 

3. O Artigo 18.º do diploma supracitado refere que em cada município 

tem de existir um plano municipal de emergência de proteção civil 

destinado a enfrentar a generalidade das situações de emergência que 

se admitem no respetivo território. -------------------------------- 

4. Os planos municipais de emergência de proteção civil são 

elaborados de acordo com os critérios e normas técnicas fixados pela 

resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC). ------------ 

5. Os planos municipais de emergência de proteção civil devem ser 

objeto de exercícios frequentes com vista a testar a sua 

operacionalidade. -------------------------------------------------- 

6. Os agentes de proteção civil, bem como as entidades e as 

instituições a envolver nas operações de proteção e socorro, colaboram 

na elaboração, na operacionalização e na execução dos planos 

municipais de emergência de proteção civil. ------------------------- 

Resolução n.º 30/2015 de 7 de Maio de 2015 ------------------------- 

1. A presente diretiva fixa, nos termos da Lei n.º 27/2006, de 3 de 

julho (Lei de Bases da Proteção Civil), os critérios e as normas 

técnicas para a elaboração e operacionalização dos planos de 

emergência de proteção civil, independentemente da sua finalidade e 

âmbito territorial. ------------------------------------------------- 

2. O artigo 5.º, refere que os planos de emergência de proteção 

civil devem ser estruturados em três partes, designadamente: ------- 

a) Parte I — Enquadramento; ---------------------------------------- 

b) Parte II — Execução; --------------------------------------------- 

c) Parte III — Inventários, Modelos e Listagens. ------------------- 

III. – Parecer ----------------------------------------------------- 
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De acordo com o n.º 1 do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 44/2019 de 1 

de abril, compete à câmara municipal, através do SMPC, elaborar o 

plano municipal de emergência de proteção civil, os planos municipais 

especiais de emergência de proteção civil e acompanhar a sua execução. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Chaves, 

é um plano geral, que se destina a dar resposta à globalidade dos 

riscos que possam afetar o território de Chaves. Dentro destes, alguns 

destacam-se pela sua particular incidência, e/ou pela potencial 

gravidade das suas consequências, dos quais se faz seguidamente uma 

breve apresentação hierárquica de acordo com o grau de risco e a sua 

natureza (Quadro 1): 

Cartograma I. Quadro 1 – Hierarquização do grau de risco. 
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G
R
A
U
 
D
E
 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
E
 

Elevado     
Incêndios 

Florestais 

Médio-

Alto 
 Inundações 

Acidentes 

Rodoviários 

Onda Calor 

Incêndios 

Urbanos 

 

Médio   

Cheias 

Transporte 

Terrestre de 

Mercadorias 

Perigosas 

Substâncias 

Perigosas 

Vaga frio 

Nevões 

Seca 

Movimentos de 

Massa em 

Vertentes 

Incêndios em 

Centros 

Históricos 

 

Médio-

Baixo 
 Sismos    

Baixo  
Emergências 

Radiológicas 

Acidentes 

Fluviais 

Colapso de 

Túneis, Pontes 

e 

Infraestruturas 

Colapso de 

Edifícios de 

Utilização 

Coletiva 

Rutura de 

Barragens I 

Acidentes Aéreos 

Rutura de 

Barragens II 

Legenda: 

Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Extremo 

O PMEPC de Chaves pretende atingir vários objetivos, de modo que a sua 

conjugação permita ao município estar devidamente preparado para fazer 

face às situações de acidente grave ou catástrofe que venham a ocorrer 

no concelho. Deste modo, destacam-se os seguintes objetivos: ------- 

➢ Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e 

os meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um 

acidente grave ou catástrofe; --------------------------------------- 

➢ Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos 

vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de 

Proteção Civil; ----------------------------------------------------- 

➢ Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a 

desenvolver; ------------------------------------------------------- 

➢ Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior 

eficácia e rapidez de intervenção das entidades intervenientes; ----- 

➢ Inventariar os meios e recursos disponíveis a recorrer em caso 

de acidente grave ou catástrofe; ----------------------------------- 

➢ Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos 

de acidentes graves ou catástrofes e restabelecer, o mais rapidamente 

possível, as condições mínimas de normalidade; ---------------------- 
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➢ Assegurar a criação das condições favoráveis ao empenho rápido, 

eficiente e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num 

determinado território, sempre que a gravidade e dimensão das 

ocorrências o justifique; ------------------------------------------ 

➢ Habilitar as entidades envolvidas no Plano a manterem o grau de 

preparação e de prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou 

catástrofes; ------------------------------------------------------- 

➢ Promover a informação das populações através de ações de 

sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a assunção de uma 

cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à 

emergência. -------------------------------------------------------- 

Um dos principais objetivos tidos em conta na elaboração do PMEPC de 

Chaves foi a sua adequação às necessidades operacionais do concelho, 

tendo-se para tal procedido a uma recolha de informação no âmbito da 

análise de riscos e à avaliação de meios e recursos disponíveis. ---  

Aos quatro dias do mês de Junho, realizou-se no salão Nobre da Câmara 

Municipal, pelas catorze horas e trinta minutos, a reunião da Comissão 

Municipal de Proteção Civil de Chaves, presidida pelo Exmo. Presidente 

da Câmara Municipal de Chaves, sendo o Plano Municipal de Emergência 

e Proteção Civil de Chaves aprovado por unanimidade. --------------- 

O PMEPC de Chaves foi remetido à Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, tendo esta entidade emitido parecer final favorável, 

conforme parecer rececionado em 20-04-2020, do qual se junta o presente 

parecer em anexo; -------------------------------------------------- 

Mais se informa que as recomendações, constantes do parecer da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram consideradas e vertidas 

para o documento final e que agora se leva a aprovação. ------------- 

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

De acordo com as razões anteriormente aduzidas, e de acordo com o n.º 

2 do artigo 5 º, do Decreto-lei n.º 44/2019 de 1 de Abril, que determina 

que compete à Assembleia Municipal aprovar os planos de emergência de 

proteção civil, após parecer da Comissão Municipal de Proteção Civil 

e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sou 

a propor à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------- 

➢ Nos termos da alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º e da alínea 

a), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de janeiro, 

conjugadas com n.º 2 do artigo 5º do Decreto-lei n.º 44/2019 de 1 de 

Abril, submeter o Plano Municipal de Proteção Civil de Chaves à 

aprovação da Assembleia Municipal; ---------------------------------- 

➢ Por fim, caso o Plano Municipal de Proteção Civil de Chaves, seja 

aprovado pelo órgão deliberativo, deverá o mesmo ser objeto de 

publicação no Diário da República em conformidade com o previsto no 

artigo 11.º, do artigo 7.º da Resolução n.º 30/2015 de 7 de Maio de 

2015. -------------------------------------------------------------- 

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

O Técnico Superior,(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) --------------- 

Em anexo: PMEPC de Chaves e parecer da Autoridade Nacional de Proteção 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 03/09/2020: ----------------------------------------------- 

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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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 quarenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


