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Nº23 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 26 de outubro 

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

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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. -------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de vinte e um de outubro 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) “Plano de Vacinação Municipal contra a Gripe Sazonal na sua 

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

Vaz, deu nota que teve início, no passado dia 19 de outubro, a campanha 

de vacinação local contra a Gripe Sazonal, que será administrada, de 

forma gratuita, a cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, 

incluindo todos os cidadãos que integram grupos de risco e portadores 

de prescrição médica para o efeito. --------------------------------- 

Este plano de vacinação, desenvolvido em cooperação entre o município, 

o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso e a 

Associação de Freguesias do concelho, tem como principal objetivo 

fornecer o maior número possível de vacinas à população, evitando os 

inerentes aglomerados nos Centros de Saúde. Para tal, as equipas de 

enfermagem irão deslocar-se às freguesias rurais, estando já definidos 

os locais e respetivos horários. ------------------------------------ 

Os residentes nas áreas urbanas – Madalena e Samaiões, Santa Cruz 

Trindade/Sanjurge e Santa Maria Maior – deverão deslocar-se aos 

Centros de Saúde durante a semana, onde a vacinação decorrerá em tendas 

localizadas no espaço exterior dos mesmos, a funcionar das 09h00 às 

15h00. ------------------------------------------------------------- 

Durante o fim de semana de 24 e 25 de outubro, os Centros de Saúde 

estarão abertos, das 9h00 às 17h00. A deslocação a este serviço deverá 

ser feita preferencialmente com marcação prévia, através dos contactos 

Centro de Saúde Nº1 – 276 332 152 e Centro de Saúde Nº2 – 276 301 920. 

Consulte o CRONOGRAMA em https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1481 

b) Nota de congratulação - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Nuno Vaz, apresentou uma nota de congratulação, ao 

professor flaviense José Jorge Silva Teixeira, pela conquista do 

prestigiado galardão Global Teacher Award 2020 & Teacher Inspiraton 

Week, numa cerimónia que se irá realizar no próximo dia 22 de novembro. 
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A Global Teacher Award reconhece e celebra a excelência da educação a 

nível global. Este prémio homenageia o ensino excecional e culmina 

numa grande cerimónia de premiação. --------------------------------- 

c) “Exposição “Um Mundo Provisório às Avessas”” - Sobre esta matéria, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a Biblioteca 

Municipal de Chaves abriu as suas portas, no passado dia 24 de outubro, 

à exposição “Um Mundo Provisório às Avessas” de João Ribeiro, numa 

coleção que contempla as séries de Biombos, Contos da Chuva Agreste, 

Mapas Alquímicos e Tábuas Sírias. ----------------------------------- 

Esta exposição, comissariada por António Augusto Joel, assinala também 

a doação de duas importantes obras do artista, Homem Conversando com 

Cavalo (2001) e Oklahoma (2009), ao Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso. ------------------------------------------------------------ 

João Ribeiro adota como conceito a pintura no seu sentido clássico, 

alicerçada no desenho. Isto torna-se evidente quando a liberdade 

gestual do tratamento de fundo das suas obras cede lugar ao minucioso 

tratamento das figuras apresentadas em primeiro plano. -------------- 

Para além deste obsessivo culto pelo desenho e de uma inalienável 

paixão pela pintura, João Ribeiro conjuga ainda uma irreprimível 

necessidade de constantemente experimentar diferentes suportes com o 

frenesim de alterar periodicamente as temáticas das suas séries, 

complementando esta atitude com um acentuado gosto pelos trocadilhos 

subversivos e pelo ensaio paródico. É a transmutação de tudo isto que 

a sua exposição oferece. -------------------------------------------- 

A exposição gratuita, estará patente ao público até dia 10 de janeiro 

de 2021, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 

18h30 e aos sábados das 10h00 às 13h00, em cumprimento com as 

diretrizes da DGS. -------------------------------------------------- 

d) “AUTUMN SINFONIE | Programa Cultural” - Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que com o frio a espreitar e 

já em pleno outono, o Município dá início a um novo ciclo cultural de 

espetáculos - AUTUMN SINFONIE -, com um variado programa que integra 

não só música, mas também comédia, dança, teatro com a realização de 

21 espetáculos até ao final do ano. --------------------------------- 

O Centro Cultural, o Pavilhão Municipal e as ruas da cidade serão 

palco para várias atuações, destinadas a públicos diversificados e com 

programas para todos os gostos. ------------------------------------- 

PROGRAMA: ---------------------------------------------------------- 

Sábado | 31 OUT. ---------------------------------------------------- 

CONCERTO - NON TALKERS, com abertura de Carlos Sanches -------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, às 21:30 -------------------- 

Sábado | 07 NOV. ---------------------------------------------------- 

ENCONTRO DE GAITEIROS ----------------------------------------------- 

Ruas da cidade e Auditório do Centro Cultural de Chaves ------------- 

Quarta | 11 NOV. ---------------------------------------------------- 

SÃO MARTINHO -------------------------------------------------------- 

Alameda da Galinheira, das 16:00 às 22:00 --------------------------- 

Quinta | 12 NOV. ---------------------------------------------------- 

TEATRO “A FARSA DE INÊS PEREIRA” PELO TEATRO DO BOLHÃO -------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 

Sábado | 14 NOV. ---------------------------------------------------- 

CONCERTO “DIAS DE TRIO DE JAZZ” ------------------------------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 

Sexta |20 NOV. ------------------------------------------------------ 

RECITAL “PIANO A 4 MÃOS” -------------------------------------------- 

Pianistas Melissa Fontoura e Jill Lawson ---------------------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 
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Domingo | 22 NOV. --------------------------------------------------- 

ESPETÁCULO - ACADEMIA MOZART ---------------------------------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 16:30 ----------------------- 

Sexta | 27 NOV. ----------------------------------------------------- 

INAUGURAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL -------------------------------------- 

Concerto pelo Carrilhão LVSITANVS ----------------------------------- 

Atuação do Coral de Chaves ------------------------------------------ 

Largo General Silveira, 18:00 --------------------------------------- 

Sexta |04 DEZ. ------------------------------------------------------ 

TEATRO “NÃO SE BRINCA COM O AMOR”, PELA FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 

Sexta |11 DEZ. ------------------------------------------------------ 

NOITE DE FADO, COM MARIA EMÍLIA ------------------------------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 

Segunda |14 DEZ. ---------------------------------------------------- 

TEATRO “ NATAL SECRETO” --------------------------------------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 

Sexta |18 DEZ. ------------------------------------------------------ 

CONCERTO – CASSETE PIRATA ------------------------------------------- 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 21:30 ----------------------- 

Sábado |19 DEZ. ----------------------------------------------------- 

BANDA DA TORRE DE ERVEDEDO ------------------------------------------ 

Pavilhão Municipal de Chaves, 21:30 --------------------------------- 

Domingo |20 DEZ. ---------------------------------------------------- 

ESPETÁCULO DE DANÇA “BEETHOVEN VARIATIONS” PELO MOTUS DANCE PROJECT - 

Auditório do Centro Cultural de Chaves, 16:30 ----------------------- 

Sábado |26 DEZ. ----------------------------------------------------- 

BANDA DA LOIVOS ----------------------------------------------------- 

Pavilhão Municipal de Chaves, 21:30 --------------------------------- 

Domingo |27 DEZ. ---------------------------------------------------- 

BANDA DE OUTEIRO SECO ----------------------------------------------- 

Igreja de Santa Cruz-Trindade, 15h00 -------------------------------- 

Quinta |31 DEZ. ----------------------------------------------------- 

LUMINOSO ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFÍCIO ---------------------------- 

Jardim da Torre de Menagem ------------------------------------------ 

e) “Chaves associou-se à comemoração do 75º aniversário da ONU” - 

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

que o edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Chaves 

integrou os mais de 180 edifícios icónicos e monumentos em toda a 

Europa iluminados a azul, no passado sábado dia 24 de outubro, para 

assinalar o Dia das Nações Unidas e o 75º aniversário da Organização. 

Em Portugal, a iniciativa “Turn Europe UN Blue” contou com a 

participação de mais de 30 municípios com a iluminação simbólica de 

edifícios icónicos, monumentos, pontes, câmaras municipais, centros 

culturais, entre outros, com a cor oficial das Nações Unidas. ------- 

O Palácio Nacional da Ajuda e o Arco da Rua Augusta em Lisboa, o 

Palácio da Bolsa, no Porto, o Castelo dos Mouros, em Sintra, o Castelo 

de Bragança e o Paço da Cultura, na Guarda, são alguns dos edifícios 

que se juntam a esta iniciativa que, para além do Governo de Portugal, 

mereceu também o apoio da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses e dos municípios de Lisboa, Porto, Abrantes, Alvaiázere, 

Angra do Heroísmo, Arouca, Arruda dos Vinhos, Bragança, Cantanhede, 

Cartaxo , Celorico da Beira, Chaves, Crato, Fafe, Figueira da Foz, 

Góis, Guarda, Loulé, Marco de Canaveses, Montemor-o-Velho, Nordeste, 

Penafiel, Pombal, Porto de Mós, Santa Marta de Penaguião, Sintra, 

Tabuaço, Torre de Moncorvo, Torres Novas, Vagos, Valongo e Vila Nova 

de Poiares. --------------------------------------------------------- 
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A campanha europeia “Europe Turns UN Blue” foi promovida pelo Centro 

de Informação Regional da ONU para a Europa Ocidental (UNRIC). ------ 

f) “Regras excecionais de acesso e permanência nos cemitérios 

municipais de 30 de outubro a 2 de novembro de 2020” - Sobre esta 

matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, informou que durante 

o período de celebração de Todos os Santos, os cemitérios municipais 

estarão abertos das 08h00 às 19h00, com acesso condicionado e a 

aplicação de regras excecionais de acesso e permanência, no período 

de 30 de outubro a 02 de novembro. ---------------------------------- 

De acordo com o quadro legal em vigor, dando cumprimento às orientações 

emanadas pela Direção Geral de Saúde, e de forma a garantir a proteção 

da saúde pública e o respeito pelo exercício dos direitos dos cidadãos, 

é solicitado a todos os utilizadores o cumprimento das seguintes 

medidas: ----------------------------------------------------------- 

- É obrigatória a utilização de máscara e a higienização das mãos, que 

deverá ser feita à entrada; ----------------------------------------- 

- É fixado, o limite máximo de presenças (lotação), nos cemitérios 

municipais, em 50 pessoas em simultâneo; ---------------------------- 

- A permanência no local será pelo tempo estritamente necessário, num 

máximo de 30 minutos, no intuito de que todos possam aceder ao 

respetivo cemitério municipal; -------------------------------------- 

- Serão estabelecidos, sempre que possível, circuitos distintos de 

entrada e saída, para evitar aglomeração de pessoas no acesso e 

interior dos cemitérios; -------------------------------------------- 

- Deverá ser garantido o distanciamento social, no mínimo de 2m entre 

as pessoas, para além das demais regras e orientações emanadas pela 

DGS. --------------------------------------------------------------- 

- No espaço exterior dos cemitérios, estão proibidas as concentrações 

de pessoas na via pública, em número superior a cinco, regra estipulada 

na Resolução do Conselho de Ministros nº 88-A/2020, de 14 de outubro. 

Estas medidas serão articuladas com as Juntas de Freguesia, no âmbito 

das competências em matéria de gestão dos cemitérios. --------------- 

g) “Ponte Romana de Trajano alvo de intervenção de limpeza” - Sobre 

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

autarquia iniciou, no passado dia 22 de outubro, uma intervenção de 

limpeza da emblemática Ponte Romana de Trajano, numa ação coordenada 

e executada pelos serviços operativos municipais. ------------------- 

Os trabalhos realizados, no âmbito da preservação e valorização do 

património, contemplaram ainda a limpeza da zona envolvente ao 

monumento. A intervenção contemplou a remoção de ervas daninhas e 

lavagem da pedra da Ponte. ------------------------------------------ 

Recorde-se que a ponte romana sobre o Rio Tâmega é o legado mais 

importante do império de “Aquae Flaviae”, com cerca de 150 metros de 

comprimento, e 12 arcos visíveis de volta perfeita, sendo considerada 

o maior ex-libris de Chaves. ---------------------------------------- 

h) “Máscaras distribuídas pelo Município” - Sobre esta matéria, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que as máscaras 

comunitárias distribuídas, ao longo dos últimos meses, pelo Município 

de Chaves e Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) obtiveram 

uma nova certificação que permite a sua utilização até 15 lavagens. - 

Inicialmente certificadas como de uso geral (Nível 3), com 

certificação para 5 lavagens, as máscaras comunitárias foram, 

posteriormente, certificadas para 15 lavagens por parte do CITEVE - 

Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal. 

Nesse sentido, informa-se a população que, em virtude desta alteração, 

o código QR inserido nas embalagens, previamente distribuídas, não 
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executa a ligação online ao certificado original, uma vez que o mesmo 

já se encontra descontinuado. --------------------------------------- 

Recorde-se que o Município de Chaves e a Comunidade Intermunicipal do 

Alto Tâmega (CIMAT) procederam à distribuição, ao longo dos últimos 

meses, de mais de 40 mil máscaras comunitárias, numa ação de 

proximidade. ------------------------------------------------------- 

i) “Concelhos com risco “muito elevado” de infeção pelo novo 

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

Vaz, deu nota daquilo que tem sido uma preocupação reiterada e  

manifestada pela Senhora Vereadora, Dra. Manuela Tender, em que o 

Município de Chaves vivia uma situação preocupante em relação ao número 

de contágios de Covid19, e de acordo com as notícias que circularam 

este fim de semana na comunicação social, dizem o inverso do aqui 

afirmado pela Senhora Vereadora, ou seja, Chaves não consta da lista 

de 75 concelho em risco muito elevado, sendo que no Alto Tâmega, apenas 

Boticas e Chaves, não constam dessa listagem, sendo que à data que a 

senhora Vereadora produziu tais afirmações não correspondiam à 

verdade, isto não significa que a situação não se altere e não mereça 

a atenção das instituições e um compromisso muito intenso por parte 

dos nossos concidadãos. --------------------------------------------- 

Aproveitou ainda a oportunidade para partilhar com os membros do 

Executivo o relatório produzido pela ARS Norte, que reflete o mesmo 

da comunicação social e faz ainda algumas comparações entre municípios 

e a evolução da pandemia. ------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por cumprimentar 

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

De seguida, associou-se ao voto de congratulação apresentado pelo 

Senhor Presidente, muito em particular, ao do seu amigo Jorge Teixeira, 

que tem sido um orgulho para todos nós. ----------------------------- 

No seguimento das notas de congratulação apresentadas pelo Senhor 

Presidente na última reunião do Executivo Municipal, na qual não pôde 

estar presente, foi apresentada uma nota de congratulação que é justa 

e merecida ao flaviense Fernando Gonçalves, pela conquista do título 

de campeão nacional de XCM master 55, e em sua opinião, também é de 

inteira justiça a apresentação de uma nota de congratulação, ao 

flaviense Francisco Anjos que foi Vice-campeão nacional de master 45.  

Terminando a sua intervenção, tinha duas questões que queria colocar, 

ao Senhor Presidente da Câmara, a saber: ---------------------------- 

– Teve conhecimento que o edifício das águas junto ao viveiro do 

Município, se encontra ocupado por uma família, gostaria de saber em 

que termos esta a ser ocupado e o que se pensa fazer acerca desse 

assunto. ----------------------------------------------------------- 

– Se já se encontra programada a reposição dos pontões existentes na 

ciclovia Chaves-Vila Verde da Raia. --------------------------------- 

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

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

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

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

1 – No que diz respeito à nota de congratulação apresentada pelo Senhor 

Vereador, Arq. Carlos Penas, o Município de Chaves associa-se, 

claramente, à conquista desse lugar, pois trata-se de um ilustre 
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representante do Concelho e de uma modalidade que tem dado muitas 

alegrias a todos os flavienses. ------------------------------------- 

2 – Relativamente à reposição dos pontões na Ciclovia Chaves-Vila 

Verde da Raia, trata-se de uma obra pública que não foi promovida pela 

Autarquia, foi promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente – “APA”, 

nesse sentido o Município já contactou a referida instituição, dando-

lhe nota da necessidade de ser feita a correção dessa situação. ----- 

Dado tratar-se de uma obra pública e possui um conjunto de garantias 

para a boa execução da obra, não é intenção do Município de Chaves 

prejudicar a relação contratual entre a “APA” e o Empreiteiro 

contratado para o efeito. ------------------------------------------- 

O Município de Chaves, manifestou-se disponível, junto da “APA” para 

proceder a tal correção/reposição se a “APA” não o fizer. ----------- 

3 – É verdade que houve uma ocupação abusiva por parte de uma família 

de instalações municipais localizadas ao lado do viveiro municipal, 

neste contexto, já foram desencadeados os procedimentos 

administrativos tendo como objetivo o abandono de forma voluntária das 

respetivas instalações. --------------------------------------------- 

Os serviços municipais competentes, já se encontram à procura de 

soluções que permitam a desocupação de tal instalação municipal, bem 

como o realojamento dessa família, na sua habitação.  --------------- 

 

 

III - 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, abordou o assunto relacionado com a forma/funcionamento 

de como têm decorrido as reuniões de Câmara, dando como exemplo a 

presente reunião de Câmara que é pública e assim o período antes da 

ordem do dia é reduzido a 30 minutos, a saber: ---------------------- 

Em sua análise a distribuição dos tempos não deve dar a ideia que 

existem Vereadores mais empenhados que outros, pois foi confrontado 

com a observação de existem Vereadores mais interventivos, que falam 

e que dizem e outros que estão sempre calados. ---------------------- 

A questão: É a disciplina da regulação do tempo e não de estar calado, 

não sendo sua opinião que o tempo que o regimento lhe atribui deva ser 

utilizado por outros Vereadores, assim pretendia que o Senhor 

Presidente, na medida do que tem sido a boa condução das reuniões 

deste órgão, viesse zelar pela boa distribuição dos tempos no período 

antes da ordem no sentido de não serem os Vereadores acusados de 

estarem calados, pois estão calados, em cumprimento do regimento e não 

por não terem nada para dizer. -------------------------------------- 

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

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

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

tomou boa nota da sugestão apresentada pelo Vice-presidente, Dr. 

Francisco Chaves de Melo, a mesma vem na senda do já por si referido 

na última reunião deste órgão. -------------------------------------- 

Com os poderes que lhe estão conferidos na gestão/afectação do tempo 

pelos membros deste órgão, será feita a gestão dessa questão, com mais 

ponderância para que não haja essa perceção e não transpareça para os 

nossos concidadãos que há Vereadores que são muito diligentes e outros 

não. --------------------------------------------------------------- 
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IV - 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. ------ 

Seguidamente, abordou os seguintes assuntos relacionados com a 

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

1 – Relativamente à questão da gestão do tempo, é sua opinião que os 

Vereadores falam quando entenderem que devem falar e o Senhor 

Presidente ainda não cortou a palavra a nenhum Vereador. ------------ 

2 - Seguidamente, associou-se ao voto de congratulação apresentado 

pelo Senhor Presidente, ao professor José Jorge Teixeira, e à classe 

docente que se tem desdobrado para dar resposta a esta situação de 

pandemia de forma muito criativa e exigente. ------------------------ 

3 – Também se congratula por o Município de Chaves não estar na 

listagem dos Municípios em situação crítica, divulgada na comunicação 

social, mas, o seu contributo visou, precisamente, contribuir na 

aposta da prevenção para que o Município de Chaves nunca venha a estar 

nessa situação. ----------------------------------------------------- 

4 – Relativamente à recente votação para a “CCDR”, gostaria de 

manifestar ao Senhor Presidente o seu desagrado pelo boletim com que 

foi confrontada, embora saiba que o Senhor Presidente, não tem qualquer 

responsabilidade na elaboração do mesmo, mas pode ser porta voz deste 

seu desconforto. ---------------------------------------------------- 

No boletim apresentado apenas estava registado o “Nome” e “Sim”, nunca 

se viu uma eleição deste género, trata-se de uma crise de democracia, 

deixando aqui lavrado o seu protesto, pelo que em sua opinião o boletim 

deveria ter “sim” e/ou “não”, de forma às pessoas poderem expressar o 

seu sentido de voto. ------------------------------------------------ 

5 - Terminando a sua intervenção, apresentou as seguintes questões ao 

Senhor Presidente da Câmara, a saber: ------------------------------- 

- Escolas do Concelho – Sobre este assunto a Vereadora interveniente, 

apresentou uma nota preocupação com as escolas do concelho, sobretudo 

com os bares dos alunos. -------------------------------------------- 

Tem tido por parte dos encarregados de educação a nota que nas escolas 

alguns bares se encontram encerrados e abertos em outras, permitindo 

a entrada de 1 ou 2 alunos, de cada vez, o que não permite que durante 

o intervalo, no período da manhã ou no período da tarde, os alunos 

façam o seu reforço alimentar. -------------------------------------- 

Sabe que não se trata de uma responsabilidade do Município, mas 

solicitava que o Município pudesse colaborar com as escolas tendo em 

consideração a carência enorme de assistentes operacionais, nas 

escolas, a dificuldade na contratação e ainda o acréscimo de tarefas 

que estes profissionais têm com a situação de pandemia, dando como 

exemplo a desinfeção de espaços nos intervalos. --------------------- 

Questiona se com pessoas que se encontram desempregadas, poderá ser 

feito um reforço, do pessoal das escolas, de modo a permitir que 

durante os intervalos os alunos façam o seu reforço alimentar. ------ 

Dando nota que, se os alunos não se encontrarem devidamente 

alimentados, terão dificuldade em concentrar-se o que se irá refletir 

no aproveitamento escolar. ------------------------------------------ 

- Orçamento Participativo - Sobre este assunto a Vereadora 

interveniente, deu nota que o Regulamento do Orçamento Participativo 

prevê que um candidato que veja a sua proposta ser excluída, tem dez 

dias para apresentar reclamação/defesa, mas findo este período, as 

candidaturas admitidas são logo publicitadas na página do Orçamento 

Participativo. ----------------------------------------------------- 
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Enquanto a reclamação/defesa da proposta excluída é analisada, e que 

eventualmente pode vir a ser admitida, as restantes já se encontram 

publicitadas, à mais tempo, mesmo que ainda não se tenha iniciado o 

período de votação, está a ser criada uma situação de desigualdade. - 

Neste contexto, sugere que enquanto se encontram na fase de análise 

de reclamações/defesa das propostas excluídas, não sejam publicitadas 

as demais propostas, sendo divulgadas e colocadas a votação todas na 

mesma altura. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1 – A motivação relativamente às medidas adotadas tendo em vista a 

mitigação e redução do contágio por Covid19 da população, são as 

mesmas, os meios e os instrumentos é que são distintos. ------------- 

O Município em articulação com as demais entidades com 

responsabilidade na matéria, têm feito tudo o que está ao seu alcance, 

numa lógica de se encontrarem as melhores soluções que possam 

contribuir para a mitigação/redução do risco de contágio na população. 

Quando mencionou que as questões que foram suscitadas pela Senhora 

Vereadora, queria referir que as mesmas, à data, eram alarmistas e 

contraproducentes, como se pôde confirmar com a avaliação das 

autoridades de saúde. ----------------------------------------------- 

Todos os intervenientes estão apreensivos e preocupados com situações 

que possam ocorrer no Concelho, particularmente, alguns surtos nos 

lares, tendo em consideração o impacto direto que que o vírus tem na 

população com mais idade. ------------------------------------------- 

Todas as instituições estão de forma concertada, colaborativa e 

empenhada a fazer todos os possíveis para encontrar soluções que 

diminuam o risco de contágio, sendo certo que o risco não se consegue 

eliminar em definitivo. --------------------------------------------- 

2 - No que diz respeito ao protesto que fez relativamente à eleição 

para a CCDR, é sua opinião que se enganou no Órgão, pois relativamente 

a esta matéria a competência é mais da Assembleia Municipal que da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, apenas participou nesta eleição como entidade 

logística, disponibilizando o espaço para a eleição, recebendo os 

boletins e imprimindo-os. ------------------------------------------- 

Aconselhando a Senhora Vereadora a fazer este voto de protesto 

diretamente ao Governo - Ministério que tutela as CCDR’s, ou à própria 

CCDR e à Assembleia Municipal, não podendo o Presidente da Câmara aqui 

desempenhar o papel de mandatário relativamente a esta mensagem. ---- 

3 – Relativamente às escolas do Concelho, mais uma vez, a Câmara 

Municipal, não tem competência nesta matéria, não se pode, 

reiteradamente, atribuir responsabilidades a quem não as tem. ------- 

O que se esta a falar, é da forma como a Escola se organiza, ou seja 

estamos a falar da sua autonomia, na autonomia das direções das 

escolas, esta é uma mensagem que deve ser dirigida aos diretores das 

escolas, à DGEST, mas, não ao Município, trazer este assunto para o 

período antes da ordem do dia, para que fique registado em ata, parece-

lhe impróprio porque está fora da área de intervenção do Município. - 

Se efetivamente e comungando das preocupações expressas pela Senhora 

Vereadora, existem alunos que não estejam devidamente alimentados e 

que isso possa prejudicar o seu desempenho escolar, é uma preocupação, 

mas é uma preocupação que deve encontrar solução dentro da própria 

escola. ------------------------------------------------------------ 
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Ao longo dos tempos o Município, extravasando as suas competências, 

tem vindo a alocar recursos e meios aos agrupamentos de Escolas, desde 

trabalhadores do quadro do Município a uma candidatura com quarenta 

trabalhadores que estão a distribuídos pelos vários agrupamentos. --- 

4 – No que diz respeito ao Orçamento Participativo a sugestão 

apresentada, é sensata, oportuna, correta e adequada, terá de ser 

analisado pelos serviços municipais, pois tal alteração poderá 

pressupor uma alteração ao Regulamento de funcionamento do Orçamento 

Participativo. ----------------------------------------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, 

sobre a matéria em apreciação, referido que os planos de contingência 

apresentados pelas Escolas e submetidos à DGEST e à Autoridade Local 

de Saúde, é que determinam a forma de funcionamento dos bares e das 

cantinas nas escolas, não podem ser alterados sem o consentimento da 

Autoridade de Saúde. ------------------------------------------------ 

Neste contexto, e por orientação da DGS, foram criadas normas nas 

escolas e dadas orientações para que os alunos levassem o seu lanche 

de casa. ------------------------------------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 12 de outubro de 2020. ------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, 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. XXXI CIMEIRA LUSO-ESPANHOLA - ESTRATÉGIA COMUM DE DESENVOLVIMENTO 

TRANSFRONTEIRIÇO. OFÍCIO MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL. PARA 

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

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

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

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

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

2020.10.21. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 
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4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSONº26/2020.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º63 

/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 2020.09.16---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 23.09.2020. ----- 

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-MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. ALDEIA DE AGOSTÉM. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC/N.º66/2020. ------------------------------------------- 

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 2020.09.22---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 09.10.2020. ----- 

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.º71/2020. ----------- 

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. -------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.10.08---------------------------------------------  

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

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

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 13.10.2020. ----- 

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

 

 

4. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N.º70/2020------- 

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 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.10.07---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 13.10.2020. ----- 

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSONº9 /2018 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/N.º59/2020-------------------------------------------------- 

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 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.09.01---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 21.10.2020. ----- 

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

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO N.º 27/2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/N. 

º79/2020------------------------------------------------------------ 
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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 7. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.10.15---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 21.10.2020. ----- 

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

 

 

7. PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO EVENTO ‘’AUTUMN SINFONIE’’. INFORMAÇÃO 

Nº44/ DCT SM Nº16/2020. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Num momento sem precedentes para o tecido cultural, o Município de 

Chaves, aposta na manutenção de uma programação cultural assegurando 

o presente e o futuro dos artistas do concelho. Desta forma, o 

município readaptou-se em plena fase de pandemia SARS-CoV-2, tendo 

reformulado a programação cultural de forma a ser segura e a apoiar, 

maioritariamente, os artistas e produtores locais. ------------------

“Autumn Sinfonie” é um projeto com um programa diversificado com uma 

vasta oferta cultural. Este projeto assenta numa oferta ligada às 

artes e espetáculo, através de várias atividades culturais baseadas 

na criatividade e tendo como estratégia a promoção, de forma integrada, 

da cultura na região, de modo a que esta se torne numa alavanca ao 

nível económico e social, capaz de capacitar a região e dar condições 

aos seus artistas para criarem, em tempos difíceis, e serem capazes 

de continuar a trabalhar.--------------------------------------------

II – Descrição da Proposta------------------------------------------

Este projeto decorrerá num espaço temporal entre outubro a dezembro, 

conforme descrito nas tabelas de programação da proposta.------------

Todos os espetáculos decorrerão em espaço interior e cumprindo todas 

as normas de segurança estabelecidas pela Direção Geral de Saúde e 

que, para tal, deverão ser cumpridas as seguintes normas: -----------

1. O acesso é permitido apenas aos titulares de bilhete de ingresso, 

ainda que haja a possibilidade de que o espetáculo seja de acesso 

gratuito, e não é permitida a entrada física sem controlo por um 

colaborador;-------------------------------------------------------- 

2. A lotação dos espetáculos é limitada, com lugares sentados e 

obtenção prévia de bilhete;------------------------------------------

3. Os bilhetes deverão ser obtenção durante a semana que antecede cada 

espetáculo, preferencialmente até à sua véspera; --------------------

4. Também deverão ser obtidos bilhetes para crianças, que permitam o 

acesso a espetáculos onde a sua entrada seja permitida; ------------- 

5. O período de entradas e saídas do público será alargado, para que 

a entrada dos espectadores possa ser desfasada, cumprindo assim as 

regras de distanciamento; -------------------------------------------

6. Os lugares no auditório estão marcados sem possibilidade de 

alteração; ---------------------------------------------------------

7. Será garantida uma distância mínima de, pelo menos, 2 metros entre 
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o palco e a primeira fila de espectadores; --------------------------

8. O uso de máscara é sempre obrigatório em todo o espaço interior; -

9. As áreas de espera e atendimento devem garantir o distanciamento 

de 2 metros entre pessoas; ------------------------------------------

10. A entrada no auditório deve ser realizada por ordem de fila e de    

lugar, no sentido do lugar mais afastado da entrada até à entrada--

11. Não há intervalo, sendo permitida saída em casos de necessidade 

extrema;-----------------------------------------------------------

12. No final do espetáculo as máscaras devem ser deverão ser levadas 

pelos espectadores;-------------------------------------------------

13. No final, a saída deve ser efetuada por ordem de fila e de lugar, 

pelas portas de emergência, no sentido do lugar mais próximo da saída 

até ao mais afastado.------------------------------------------

“Autumn Sinfonie” é um programa constituído por 21 espetáculos na sua 

totalidade, como descrito no quadro abaixo:--------------------------

Quadro 1 - Listagem de espetáculos enquadrados na programação do 

‘’Autumn Sinfonie’’:------------------------------------------------ 

DATA HORA LOCAL TIPOLOGIA EVENTO 

Outubro | 17 

 

21h30 Auditório CCC 

 

Humor Humorista | Ana Arrebentinha 

 

Outubro | 24  

 

21h30 Auditório CCC 

 

Música Rock Concerto Bardino | Indieror 

 

Outubro | 31  

 

21h30 Auditório CCC 

 

Música Pop Concerto Non Talkers 

 

Outubro | 31  

 

21h30 Auditório CCC 

 

Música Indie Concerto Carlos Sanches 

Novembro | 7 

 

 

Todo o Dia 
Arruada Exterior 

e Auditório CCC 

 

Música Tradicional 
Encontro de Gaiteiros | 

Enraizarte 

Novembro | 12 

 

15h30 

(escolas) 

21h30  

(público 

geral) 

Auditório CCC 

 

Teatro 
Peça "A Farsa de Inês 

Pereira"  | ACE/Teatro do 

Bolhão 

Novembro | 14 

 

21h30 
Auditório CCC 

 

Música Jazz 
Concerto | Dias de Trio Jazz 

 

Novembro | 20  

 

21h30 
Auditório CCC 

 

Música Clássica 
Piano a 4 mãos 

Novembro | 22 

 

16h30 
Auditório CCC 

 

Música Variada 
Concerto | Escola Mozart 

 

Novembro | 27 

 

 

18h00 Largo General 

Silveira 

 

Canto 
Coral de Chaves 

 

Novembro | 27 

 

 

18h30 Largo General 

Silveira 

 

Pirotecnia Fogo de Artifício 

 

Novembro | 27 

 

 

18h00 Largo General 

Silveira 

 

Música Natalícia Carrilhão Lvsitanvs 
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Novembro | 27 

 

 

 

21h30 Auditório CCC 

 

Música Alternativa 

 Concerto La Outra | Indieror 

 

Dezembro | 4 

 

 

 

21h30 Auditório CCC 

 

 Teatro Peça "Não se brinca com o 

amor"  | Companhia 

Filandorra 

 

Dezembro | 11 

 

 

21h30 
Auditório CCC 

 

Música Fado 
Concerto Maria Emília 

Dezembro | 12 

a 17 

 

Horário 

Variado 

(escolas e 

público 

geral) 

Auditório CCC 

 

Teatro 

Peça ‘’Natal Secreto’’ | 

Indieror 

 

Dezembro | 18 

 

 

 

21h30 
Auditório CCC 

 

Música Pop/Rock 

 
Concerto Cassete Pirata  

 

Dezembro | 19 

 

 

 

21h30 
Pavilhão Gimno 

Desportivo 

 

Música Filarmónica 
Concerto Banda Filarmónica 

da Torre de Ervededo 

 

Dezembro | 20 

 

 

16h30 
Auditório CCC 

 

Dança Ent’Artes – Escola de Dança 

de Chaves 

 

Dezembro | 26 

 

 

 

21h30 
Pavilhão Gimno 

Desportivo 

 

Música Filarmónica 
Concerto Banda Filarmónica 

de Loivos 

 

Dezembro | 27 

 

 

16h30 Igreja de Santa 

Cruz 

 

Música Filarmónica Concerto Banda Filarmónica 

de Outeiro Seco 

Os eventos acima expostos, carecem de procedimento de aquisição de 

serviços, que será operacionalizado com a maior brevidade possível. - 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Decorrendo do atrás exposto, tomo a liberdade de propor a Vª. Exa, e 

no superior interesse do desenvolvimento deste projeto, o seguinte: - 

Se for entendimento superior que o evento ‘’Autumn Sinfonie’’ venha a 

merecer aceitação superior, por parte do Exmo. Senhor Vice-Presidente, 

Dr. Francisco Melo, mais se propõe o encaminhamento da mesma, para que 

seja presente na próxima reunião de Câmara, para conhecimento. ------ 

Chaves, 16 de outubro de 2020--------------------------------------- 

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

Diana de Carvalho--------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 16.10.2020. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A consideração DO Sr. Vice-Presidente, Dr. Francisco 

Melo. -------------------------------------------------------------- 

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

DE 2020.10.19. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. PROPOSTA PARA A EXECUÇÃO DO FESTIVAL N2 - ANO 2021. INFORMAÇÃO DCT 

Nº48/SPE Nº18/2020. ------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Festival N2 nasceu em 2018 com o objetivo principal de se tornar um 

dos grandes aportes culturais e de entretenimento para a nossa região 

e colocar Chaves numa referência a nível nacional neste tipo de 

espetáculos. Nas edições anteriores realizaram-se três dias de 

Festival e seis dias de “Sunset” em vários pontos da cidade com uma 

afluência, em 2019, de cerca de 7000 pessoas. ----------------------- 

Em 2020, a não realização do Festival N2, devido à pandemia COVID 19, 

gerou perdas na comunidade local ao nível artístico, turístico, 

gastronómico, com o consequente impacto na economia local; ----------  

O Município de Chaves, reconhece que o “impacto significativo” da não 

realização do Festival N2, traduz consequências, quer em termos 

económicos quer ao nível da promoção do concelho, para um território 

que tem o setor do turismo como uma das suas mais-valias. Tanto mais 

que o produto turístico Estrada Nacional 2, está alinhado com as 

tendências atuais dos consumos turísticos. --------------------------  

A 3ª edição do Festival N2, que acontecerá em 5, 6 e 7 agosto de 2021, 

começa a ser planeada, com o mesmo empenho e dedicação, de forma a 

devolver ao nosso público, à cidade, momentos épicos e memoráveis de 

celebração, mais intensos e felizes que nunca. ---------------------- 

Após duas edições, em 2021 pretendemos alcançar os seguintes 

objetivos: ---------------------------------------------------------  

• Atrair 10 000 festivaleiros; ---------------------------------- 

• Reforçar a estratégia de alargar o Festival a vários pontos da 

cidade; ------------------------------------------------------------ 

• Envolver a comunidade local ao nível artístico, turístico e 

gastronómico; ------------------------------------------------------ 

• Suscitar interesse da imprensa especializada na divulgação do 

evento. ------------------------------------------------------------   

Pensar de dentro para fora. A envolvência da comunidade leva ao aumento 

da sensação de pertença e, consequentemente, de orgulho no produto 

criado. Deste modo, é necessário alargar a participação e as parcerias 

com a comunidade, não só sob o ponto de vista de participação das 

bandas locais, mas também ao nível da envolvência de voluntários, 

empresas e associações na produção do evento. -----------------------  

O Festival N2 deve também ser impulsionador dos negócios locais. Assim, 

deverão ser criadas sinergias que possam, simultaneamente, contribuir 

para um maior conforto dos visitantes do festival mas que também possam 

contribuir para um aumento de receita nos negócios da cidade (hotéis, 

alojamentos locais, restaurantes, bares, museus, etc.). ------------- 

 Abrindo as portas da cidade ao Festival N2 é possível contornar 

limitações logísticas, ao mesmo tempo que se coloca o evento na ordem 

do dia dos flavienses, agitando as movimentações do tecido empresarial 

concelhio. ---------------------------------------------------------  

A programação do Festival N2 deverá continuar eclética, assentando 

sempre na qualidade, e novas tendências, procurando diferenciar-se no 

que está a ser praticado nas regiões à volta. Deste modo, é importante 

que a história/cultura inerente à mítica estrada N2 esteja patente, 

não só ao longo dos três dias do evento, mas também nos meses que o 

antecedem. Esta opção permite contribuir para a diferenciação do 

festival, ao mesmo tempo que cria mais eventos passíveis de ser 

noticiados em tranches, mantendo sempre o festival nos tópicos 

diários. ----------------------------------------------------------- 

Sem prejuízo do horizonte temporal distar vários meses até à realização 

do aludido evento – Festival N2 2021, importa, que, pelos procedimentos 
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prévios à contratação, indispensáveis e de escrutínio rigoroso, quanto 

à determinação dos aspetos administrativos, de contratação pública, 

comunicação, promoção, divulgação, logística, e despoletar 

atempadamente e com a antecipação visível, considerada adequada, para 

um planeamento estratégico das várias dimensões inerentes à realização 

do evento, tendo em vista alcançar o sucesso e importância turística 

que lhe é merecida. ------------------------------------------------- 

Face ao exposto, indica- se o planeamento dos trabalhos/atividades, 

bem como, a preparação/calendarização da execução do evento elencando 

ainda alguns pressupostos logísticos que importa ponderar, sendo certo 

que todos os encargos decorrentes da realização do evento – Festival 

N2 2021, encontram enquadramento na rubrica orçamental da despesa 

0202200108 – EN2 – Chaves Festival, nos instrumentos de gestão 

financeira a aprovar para o exercício económico de 2021. ------------ 

II - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA ------------------------------------------ 

Previsão orçamental ------------------------------------------------- 

De modo a cumprir os objetivos previstos e tendo em conta o orçamento 

do ano anterior, a previsão orçamental para a realização da 3.ª edição 

do Festival N2 situa-se sempre em valor inferior a 150.000,00 € (cento 

e cinquenta mil euros), com IVA incluído. ---------------------------  

Os custos decorrentes da execução do festival serão assumidos pela 

autarquia, a qual também arrecadará as receitas que se apurarem com 

bilheteira, taxas por ocupação do espaço público e licenças para venda 

de bens ou serviços qualquer que seja a sua natureza. ---------------  

Atendendo a que o modelo testado na edição anterior resultou adequado 

a Autarquia contratará diretamente os pagamentos decorrentes dos 

seguintes bens e serviços, sobre a orientação técnica da entidade 

organizadora parceira que se estimam em 76.000,00€ (setenta e seis mil 

euros), com IVA incluído: ------------------------------------------- 

• Merchandising; ------------------------------------------------- 

• Palco, Gerador e abastecimento; -------------------------------- 

• Som e Luz; ----------------------------------------------------- 

• Vedação; ------------------------------------------------------- 

• Stands; -------------------------------------------------------- 

• Segurança; ----------------------------------------------------- 

• Licenças; ------------------------------------------------------ 

• Limpeza do espaço; --------------------------------------------- 

• Programação Grupos em valor paritário com o total da programação. 

Tendo em conta os objetivos, a escassez de recursos humanos do 

Município com disponibilidade a tempo inteiro e não se justificando a 

contratação de recursos para e apenas a realização do evento estival, 

o Município de Chaves deverá, à semelhança das edições anteriores, 

estabelecer parceria com entidades externas para a organização do 

Festival. ---------------------------------------------------------- 

A entidade organizadora parceira prestará os seguintes serviços à 

autarquia no âmbito do Festival N2 responsabilizando-se por todas as 

despesas inerentes ao mesmo, as quais se estimam no valor máximo de 

74.000,00€ (setenta e quatro mil euros), com IVA Incluído: ---------- 

• Produção (inclui definição técnica completa de meios e respetivos 

fornecedores); ----------------------------------------------------- 

• Comunicação + Promoção (inclui produção, impressão e difusão);-- 

• Equipa de Trabalho; -------------------------------------------- 

• Pessoal Bilheteira; -------------------------------------------- 

• Acompanhamento de Artistas (tudo incluído para todos os grupos do 

festival); --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 247 

                                                                  _____________________ 

 

• Internet; ------------------------------------------------------ 

• Cenografia (inclui a decoração de palcos, do recinto do festival 

e a iluminação do mesmo); ------------------------------------------- 

• Programação Grupos Não Realizada pela autarquia em valor paritário 

com o total da programação; ----------------------------------------- 

Deste modo, o valor que a entidade organizadora parceira deverá receber 

é de: 74.000,00€, sendo que o restante valor de 76.000,00€ será pago 

diretamente pelo Município de Chaves às entidades que respeitem os 

requisitos técnicos definidos pela entidade organizadora parceira para 

a realização dos serviços em questão. -------------------------------  

Planeamento do Trabalho --------------------------------------------- 

O Festival N2 será realizado nos dias 5,6 e 7 de agosto de 2021, no 

Jardim Público de Chaves. De modo a promover o Festival N2, junto da 

comunidade flaviense, entre os dias 2,3 e 4 de agosto, pretende-se 

criar um conjunto de atividades que antecedem o festival de modo a que 

este esteja presente na comunidade antes de iniciar o festival. -----  

Dezembro: ---------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Anúncio das Datas, Divulgação de dois nomes; ----- 

Janeiro: ----------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Anunciar mais um nome; --------------------------- 

Fevereiro: --------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Anunciar mais um nome; --------------------------- 

 Interno: Equipa de Som e Luz; Palco; Segurança; --------------- 

Março: ------------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Anunciar mais um nome, Primeira publicidade 

impressa; ---------------------------------------------------------- 

 Interno: Fechar a programação; Primeira Reunião com Equipa de 

Trabalho. ---------------------------------------------------------- 

Abril: ------------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Anunciar de mais um nome; Primeiro Teaser 

promocional. ------------------------------------------------------- 

 Interno: Cenografia; Área Alimentação; ------------------------ 

Maio: -------------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Anunciar mais um nome; --------------------------- 

 Interno: Equipa de Limpeza; Internet; Produção de Merchandising 

Junho: ------------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Conferência de imprensa com uma atuação; Guia - onde 

ficar, como chegar, onde comprar; Video Promocional; Cartaz completo. 

 Interno: Reunião Intermédia Equipa de Trabalho ---------------- 

Julho: ------------------------------------------------------------- 

 Comunicação: Comunicação Impressa; Exposição sobre N2; WarmUp - 

 Interno: Reunião e distribuição de trabalho com a equipa de      

trabalho; Pré-Montagem; --------------------------------------------- 

Agosto: ------------------------------------------------------------ 

 Comunicação: Cobertura do festival; Publicações diárias sobre o 

festival; ---------------------------------------------------------- 

 Interno: Montagem do Recinto; Acompanhamento de artistas; 

Bilheteira; Merchandising; Desmontagem; ----------------------------- 

A programação musical do Festival N2 será dividida em dois palcos 

localizados no recinto do festival (Palco N2 e Palco Km0) e um palco 

itinerante que irá estar localizado em vários pontos da cidade, de 

modo a descentralizar o festival do Jardim Público e estar mais próximo 

da comunidade local. ------------------------------------------------ 

Deste modo a programação será definida do seguinte modo: ------------ 

2 de Agosto 3 de Agosto 4 de Agosto 5 de Agosto 6 de Agosto 7 de Agosto 
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Palco Cidade - 

Warm Up - 

Artista a 

Definir 

 

Horário 

Previsto: 

Sunset - Final 

de Tarde 

Palco Cidade - 

Warm Up - 

Artista a 

Definir 

 

Horário 

Previsto: 

Sunset - Final 

de Tarde 

Palco Cidade - 

Warm Up - 

Artista a 

Definir 

 

Horário 

Previsto: 

Sunset - Final 

de Tarde 

Palco Cidade - 

Artista a 

Definir 

 

Horário 

Previsto: 

Sunset - Final 

de Tarde 

Palco Cidade - 

Artista a 

Definir 

 

Horário 

Previsto: 

Sunset - Final 

de Tarde 

Palco Cidade - 

Artista a 

Definir 

 

Horário 

Previsto: 

Sunset - Final 

de Tarde 

   Palco Km0 

e Palco N2 

 

Concertos no 

recinto a 

iniciar às 

22h00 

Palco Km0 

e Palco N2 

 

Concertos no 

recinto a 

iniciar às 

22h00 

Palco Km0 

e Palco N2 

 

Concertos no 

recinto a 

iniciar às 

22h00 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Decorrendo do atrás exposto, tomo a liberdade de propor a Vª. Exa, e 

no superior interesse do desenvolvimento deste projeto, o seguinte: - 

a) Se for entendimento superior, que este Festival “N2” Chaves - 2021, 

cujo projeto atrás se descreveu, deva merecer aceitação, para que o 

mesmo seja presente na próxima reunião de câmara para apreciação e 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Alcançando tal desiderato, através de tal credencial legal, iniciar 

os procedimentos de contratação pública, descritos anteriormente e 

subjacentes à realização do evento; --------------------------------- 

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

Chaves, 16 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

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

Paula Veloso -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 19.10.2020. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A consideração DO Sr. Vice-Presidente, Dr. Francisco 

Melo. -------------------------------------------------------------- 

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

DE 2020.10.19. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

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

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

feito uma breve apresentação da 3ª edição do Festival N2, que 

acontecerá em agosto de 2021. --------------------------------------- 

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

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

Dra. Maria Manuela Pereira Tender, para apresentar as seguintes 

questões, a saber: -------------------------------------------------- 

1 – Relativamente à entidade parceira, questiona a razão pela qual é 

necessária esta parceria? ------------------------------------------- 

2 – Da proposta apresentada cabe ao município o pagamento dos artistas, 

num valor aproximado de 76 mil euros, e a associação parceira a 

assunção de aproximadamente 74 mil euros, em aspetos que não lhe 

parecem tão relevantes, sendo sua opinião que em termos de distribuição 

da verba exista algum desequilíbrio. -------------------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, 

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

1 – Foi entregue o relatório de execução da 2ª Edição do Festival N2, 
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ano 2019, como se pode comprovar da leitura do mesmo a entidade 

parceira, contratou mais artistas que a própria Câmara Municipal. --- 

2 – Neste contexto, foi feita com a entidade parceira, uma divisão dos 

artistas a contratar, bem como dos demais encargos com a promoção e 

realização do referido Festival, tendo em consideração os meios e 

recursos disponíveis de ambos os parceiros. ------------------------- 

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

Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira 

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

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

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

 

 

9. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO 

DE CHAVES - ANO LETIVO 2020/2021. INFORMAÇÃO Nº37/DEAS/2020. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.Enquadramento ---------------------------------------------------- 

O Município de Chaves tem apoiado financeiramente o desenvolvimento 

dos Planos de Atividades dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Chaves, para a concretização das atividades aí previstas e que, 

previamente, comunicam ao Município. ------------------------------- 

Considerando que, os referidos apoios, para o ano letivo 2020/2021, 

serão idênticos aos do ano letivo 2019/2020, que foram no valor de:--  

2.000,00€ para as atividades do ensino secundário; ------------------ 

3.000,00€ para as atividades do ensino básico; ---------------------- 

7.50€ por aluno, para as atividades da Educação Pré-Escolar e do 1º 

Ciclo. -------------------------------------------------------------  

Considerando que as “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, na 

Educação Pré-Escolar, constituem uma resposta direta às necessidades 

das famílias, encontrando-se consubstanciadas em todos os tempos que 

ficam para além das 25 horas curriculares, de acordo com o calendário 

escolar definido pelo Ministério de Educação e são, ainda,  alargadas 

às interrupções letivas e ao mês de julho, sendo da responsabilidade 

do Município a sua implementação e desenvolvimento, no âmbito do acordo 

de cooperação estabelecido entre a  DGEstE, o Centro Regional de 

Segurança Social do Norte e o Município de Chaves, para o Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, no concelho. ---- 

Considerando que, são garantidas as AAAF em todos os  Jardins de 

Infância, da rede pública, num total de onze Jardins, a saber: Jardim 

de Infância de Chaves, Jardim de Infância da Escola Básica de Santa 

Cruz – Trindade, Jardim de Infância do Caneiro, Jardim de Infância de 

Nantes, Jardim de Infância de Stº Estevão, Jardim de Infância de 

Mairos, Jardim de Infância de Casas Novas, Jardim de Infância de Vila 

Verde da Raia, Jardim de Infância de Outeiro Jusão, Jardim de Infância 

de Bustelo e Jardim de Infância de Vidago; -------------------------- 

Considerando que as atividades a desenvolver, na componente de apoio 

à família, são planificadas pelos monitores contratados pelo 

Município, para o efeito, sendo da responsabilidade dos educadores 

titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das referidas atividades; ---------------- 

Considerando, ainda, que, para o desenvolvimento das referidas 

atividades é necessário adquirir material didático e lúdico, de acordo 

com a planificação de cada Jardim de Infância; ---------------------- 

Considerando que, para que haja continuidade na atribuição deste apoio 

financeiro, mantêm-se os valores do ano letivo 2019/2020, pelo que 
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será atribuído, a cada sala de jardim de Infância, o seguinte apoio: 

até 19 crianças - 200,00€ e a partir de 20 crianças -  250,00€. ----- 

2.Fundamentação ---------------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea u), do nº1, do Artigo 33º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “Apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou 

outra de interesse para o município”; ------------------------------- 

3.Proposta --------------------------------------------------------- 

Assim, propõe-se, referente ao ano letivo 2020/2021, o seguinte: ---- 

1. Que seja atribuído a cada um dos três Agrupamentos de Escolas do 

Concelho (Dr. Júlio Martins, Dr. António Granjo e Fernão Magalhães), 

o montante de 2.000,00€ (dois mil euros) para as atividades do ensino 

secundário, o montante de 3.000,00€ (três mil euros), para as 

atividades do ensino básico e o montante de 7,50€ (sete euros e 

cinquenta cêntimos) por aluno, para as atividades da Educação Pré-

Escolar e do 1º Ciclo. ---------------------------------------------- 

Estas verbas destinam-se a apoiar a execução das ações previstas no 

“Plano Anual de Atividades” de cada Agrupamento de Escolas; (Anexo1) 

2. Que seja atribuído ao Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, o 

montante de 2.050,00€, ao Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, 

o montante de 2.350,00€ e ao Agrupamento de Escolas Fernão Magalhães, 

o montante de 400,00€ para o desenvolvimento das “Atividades de 

Animação e Apoio à Família”, nos respetivos Jardins de Infância; 

(Anexo1) ----------------------------------------------------------- 

Em consonância com o exposto, as verbas a transferir diretamente para 

os Agrupamentos de Escolas, de acordo com os valores referidos, são 

as mencionadas no quadro sinóptico: --------------------------------- 

O referido apoio financeiro é no valor total de 29.550,00€ (vinte nove 

mil quinhentos e cinquenta euros), sugerindo-se, que o mesmo, seja 

disponibilizado em duas prestações: uma em dezembro de 2020 e outra 

em março de 2021, de acordo com a seguinte tabela: ------------------ 
Agrupamento de Escolas Valor da 1ª prestação 

Dezembro 2020 

Valor da 2ª prestação 

Março 2021 

Valor Total 

Dr. Júlio Martins  

5.771,25€ 

 

5.771,25€ 

11.542,50€ 

 

Dr. António Granjo  

5.958,75€ 

 

5.958,75€ 

 

11.917,50€ 

Fernão Magalhães  

3.045,00€ 

 

3.045,00€ 

 

6.090,00€ 

Total 

 

 

14.775,00€ 

 

14.775,00€ 

 

29.550,00 

Total 

 

 

14.775,00€ 

 

14.775,00€ 

 

29.550,00 

Assim e caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, 

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

Agrupamento de Escolas Verbas para apoiar o 

Plano de Atividades 

Verbas para material 

de apoio ás AAAF 

 

 

Valor Total 

Dr. Júlio Martins 2.000,00€ 

3.000,00€ 

4.492,50€ 

 

 

2.050,00€ 

 

 

11.542,50€ 

Dr. António Granjo 2.000,00€ 

3.000,00€ 

4.567,50€ 

 

 

2.350,00€ 

 

11.917,50€ 

Fernão de Magalhães 2.000,00€ 

3.000,00€ 

690,00€ 

 

 

400,00€ 

 

6.090,00€ 

Total  

24.750,00€ 

 

4.800,00€ 

 

29.550,00€ 



                                                                F. 251 

                                                                  _____________________ 

 
a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

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

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à 

próxima reunião de Câmara para deliberação; ------------------------- 

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

executivo camarário, dever-se-á promover a devida publicitação, se 

aplicável, nos termos da Lei nº64/3013 de 27 de agosto. ------------- 

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

Chaves, 14 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

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

Lídia Pinto --------------------------------------------------------- 

Em anexo. Apresentação de cálculos ---------------------------------- 

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

Anexo I ------------------------------------------------------------- 

Verbas para apoio à execução do Plano de Atividades dos Agrupamentos 

de Escolas ---------------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins --------------------------- 

Ensino Secundário                          2.000,00€ 

Ensino Básico                      3.000,00€ 

Pré-Escolar e 1º Ciclo (599 alunosx7,50€)                 4.492,50€                                                            

                                                   9.492,50€ 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo -------------------------- 

Ensino Secundário        2.000,00€ 

Ensino Básico         3.000,00€ 

Pré-Escolar e 1º Ciclo (609 alunosx7,50€)                 4.567,50€                                                                

                                                   9.567,50€ 

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães ------------------------- 

Ensino Secundário        2.000,00€ 

Ensino Básico         3.000,00€ 

Pré-Escolar e 1º Ciclo (92 alunosx7,50€) 690,00€                                                                                                                                                                                                                                                  

5.690,00€ 

Verbas para apoio à execução das AAAF ------------------------------ 
Agrupamento de 

Escolas 

 

Jardins de Infância 

 

Nº de Alunos 

 

Ano letivo 2020/2021 

 

 

Dr. António Granjo 

 

JI de Nantes 

JI de Casas Novas 

JI de Outeiro Jusão 

JI de Chaves- sala 1 

JI de Chaves- Sala 2 

JI de Chaves- Sala 3 

JI de Chaves- Sala 4 

JI de Chaves- Sala 5 

JI Caneiro- Sala 1 

JI Caneiro- Sala 2 

10 

07 

06 

20 

24 

20 

23 

22 

25 

25 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

 

 

 

 

 

Dr. Júlio Martins 

JI de Stº Estevão 

JI de Mairos 

JI de Vila Verde 

JI de Bustelo 

JI Centro Escolar- 1 

JI Centro Escolar- 2 

JI Centro Escolar- 3 

JI Centro Escolar- 4 

JI Centro Escolar- 5 

12 

14 

05 

06 

24 

20 

23 

24 

24 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

 

Fernão Magalhães 

 

JI Vidago- Sala 1 

JI Vidago- Sala 2 

19 

19 

 

200,00€ 

200,00€ 

TOTAL 21 salas 372 4.800,00€ 

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

CABUGUEIRA DE 2020.10.15---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. ----------------------------------- 

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

DE 2020.10.19. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES ENTRE O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DE MAGALHÃES E O MUNICÍPIO DE CHAVES - 

ANO LETIVO 2020/2021. INFORMAÇÃO Nº43/DEAS/2020. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Por Despacho da Ministra da Educação, nº22 251/2005, de 25 de outubro, 

foi aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que visa garantir 

a todas as crianças que o frequentam uma refeição equilibrada, tendo 

o Município de Chaves aderido ao referido programa, desde essa data.  

Considerando que, o fornecimento de refeições escolares aos alunos da 

Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, constitui matéria 

da competência dos Municípios; -------------------------------------- 

Considerando que, para o presente ano letivo, o Município de Chaves 

lançou mão de um procedimento concursal de prestação de serviços para 

o fornecimento de refeições escolares aos estabelecimentos do ensino 

básico, através de um concurso público; ----------------------------- 

Considerando que no referido concurso público de fornecimento de 

refeições, não foi previsto o fornecimento de refeições escolares aos 

alunos que frequentam o 1º ciclo e a educação pré-escolar, em Vidago, 

pelo facto de os alunos do 1º ciclo encontrarem-se integrados na Escola 

EB2,3 de Vidago e o Jardim de Infância não ter as condições adequadas 

para o serviço de refeições; ---------------------------------------- 

Considerando que, para que os alunos que frequentam os referidos 

estabelecimentos de ensino possam, também, beneficiar de uma refeição 

equilibrada, o Município de Chaves estabeleceu, desde do ano letivo 

2006/2007, protocolos com o respetivo Agrupamento; -----------------  

Considerando que, mais uma vez, no âmbito deste Programa é necessário 

realizar parceria com o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 

para que os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que funciona nas 

instalações da Escola EB23 de Vidago, e as crianças da Educação Pré-

Escolar beneficiem do referido serviço, no presente ano letivo. ----- 

Face ao exposto, tomo a liberdade de propor a V. Exa. o seguinte: --- 

1. Para apreciação e aprovação, anexa-se a minuta do respetivo 

protocolo a estabelecer com o Agrupamento de Escolas Fernão de 

Magalhães, para o fornecimento de refeições aos alunos que frequentam 

o 1º Ciclo e a Educação Pré-Escolar de Vidago; ---------------------- 

2. O envio da presente proposta à Secção de Aprovisionamento, para que 

a mesma possa iniciar os processos competentes, tendentes à adoção das 

medidas preventivas em cumprimento do LCPA. ------------------------- 

3. Caso esta proposta mereça concordância, mais se propõe que a mesma 

seja presente à próxima reunião de Câmara, para deliberação, e que 

seja legitimado o Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura, 

em representação do Município de Chaves. ---------------------------- 
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O encargo previsto com esta despesa é de 23.654,85€ e foi calculado 

tendo em conta o número de crianças que usufruem do serviço de 

refeições, (74 alunos com o escalão A/transportados, 05 alunos com o 

Escalão B e 14 alunos sem escalão), o preço da refeição (escalão 

A/transportados - 1,68€, escalão B – 0,95€, sem escalão - 0,22€) e o 

nº de dias do calendário escolar (179 dias letivos), o que corresponde  

o valor de 8.193,30€ referente ao 1º período letivo do ano 2020 

(setembro a dezembro) e o valor de 15.461,55€, referente ao 2º e 3º 

período do ano 2021. ------------------------------------------------ 

O presente protocolo deve produzir efeitos ao dia 21 de setembro de 

2020, data de início do serviço de refeições e ser válido desde a sua 

assinatura até ao dia 30 de junho de 2021. -------------------------- 

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

Chaves, 19 de outubro 2020 ------------------------------------------ 

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

Lídia Pinto --------------------------------------------------------- 

Em Anexo: Minuta de Protocolo----------------------------------------

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

Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a crianças da 

Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vidago. 

Ano Letivo 2020/2021 ------------------------------------------------ 

Protocolo ---------------------------------------------------------- 

Considerando que as refeições escolares dos alunos do pré-escolar e 

do 1.º ciclo do ensino básico constituem matéria da competência dos 

Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------- 

Considerando que, de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo v do Despacho nº 

1898/2009 de 17 de agosto, os Municípios podem realizar parcerias que 

permitam assegurar o serviço de refeições através da celebração de 

protocolos em termos que protejam os direitos e deveres de cada uma 

das partes. --------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente protocolo entre: ----------------------------- 

O Município de Chaves, com o número de identificação de pessoa coletiva 

501205551, representada pelo seu Presidente, Dr. Nuno Vaz, como 

primeiro outorgante; ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

O Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, com o número de 

identificação de pessoa coletiva, 600085503 representada pelo seu 

diretor, Dr. Luís Mário Alves Carneiro, como segundo outorgante ----- 

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

Objeto do Protocolo ------------------------------------------------- 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e 

condições em que os outorgantes se comprometem a garantir o 

fornecimento de refeições às crianças da educação pré-escolar e aos 

alunos do 1º ciclo do ensino básico de Vidago, através do refeitório 

da Escola EB 2,3 de Vidago, do Agrupamento de Escolas Fernão de 

Magalhães. --------------------------------------------------------- 

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

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

O Município de Chaves, obriga-se a: --------------------------------- 

1. Exercer um controlo direto da gestão do fornecimento das refeições, 

traduzido no acompanhamento local do funcionamento de serviço e na 

fiscalização do cumprimento das normas aplicáveis. ------------------ 

2. Subsidiar a refeição escolar dos alunos beneficiários da ação social 

escolar. -----------------------------------------------------------                    
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Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

O Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, através da Escola Básica 

de Vidago, compromete-se a: ----------------------------------------- 

1. Fornecer refeições equilibradas diariamente e durante todo o ano 

letivo 2020/2021, a cerca de 93 alunos (55 alunos do 1º ciclo e 38 

crianças da educação pré-escolar) confecionadas na Escola Básica de 

Vidago; ------------------------------------------------------------ 

2. Servir as refeições no horário compreendido entre as 12h00 e as 

13h30 horas; -------------------------------------------------------- 

3. Utilizar os equipamentos e meios adequados para a confeção das 

refeições; --------------------------------------------------------- 

4. Cumprir requisitos de qualidade das refeições a fornecer; -------- 

5. Informar mensalmente o Município sobre o número total de refeições 

servidas. ---------------------------------------------------------- 

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

Financiamento ------------------------------------------------------ 

1. O Agrupamento compromete-se a cobrar 1.68€ pelos alunos que usufruem 

do escalão A ou transportados, 0,95€ pelos alunos que usufruem escalão 

B e pelos restantes alunos (sem escalão) 0.22€. ---------------------  

2. As condições de pagamento, por parte do Município, das refeições 

fornecidas, serão efetuadas a 60 dias.   ---------------------------- 

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

Valor estimado dos encargos financeiros ----------------------------- 

O encargo com esta despesa é no valor estimado de 23.654,85€ e foi 

calculado tendo em conta o número de alunos que usufruem do serviço 

de refeições, cerca de 93, o escalão atribuído em matéria de ação 

social escolar e o número de dias do calendário escolar. ------------ 

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

Enquadramento Orçamental -------------------------------------------- 

A presente despesa tem enquadramento orçamental na rubrica 

04.07.01.05. ------------------------------------------------------- 

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

Incumprimento e rescisão do protocolo ------------------------------- 

A falta de cumprimento do presente protocolo constitui justa causa de 

rescisão para qualquer uma das partes.  ----------------------------- 

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

Revisão do Protocolo ------------------------------------------------ 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio 

acordo de ambas as partes, a prestar por escrito. ------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

Produção de Efeitos ------------------------------------------------- 

O presente protocolo produz efeitos a 21 de setembro de 2020 e é válido 

desde a sua assinatura até ao dia 30 de junho de 2021. -------------- 

Chaves, de outubro de 2020. ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------------------- 

(Dr. Nuno Vaz Ribeiro) ---------------------------------------------                                    

O Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães ------------- 

(Dr. Luís Mário Alves Carneiro) -------------------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.10.19---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. ----------------------------------- 

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

2020.10.19. --------------------------------------------------------
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Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se em conforme preconizado na mesma. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. RENOVAÇÃO DA PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO EPIS – EMPRESÁRIOS PELA 

INCLUSÃO SOCIAL - “MEDIADORES PARA O SUCESSO ESCOLAR” – ANO LETIVO 

2020/2021— INFORMAÇÃO N.º 31/DEAS/2020. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No ano letivo 2019/2020, o Município de Chaves estabeleceu uma parceria 

com a Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social, para a 

implementação do programa “Mediadores para o sucesso escolar” que 

aposta na capacitação das competências não-cognitivas de jovens do 

ensino básico em risco de insucesso/abandono escolar, com vista ao seu 

sucesso escolar, numa “abordagem feita por mediadores profissionais, 

fora da sala de aula”, que inclui família, escola e envolvente 

territorial,  num plano de trabalho ao longo de 2 a 3 anos, com o 

objetivo de dotar estes alunos de risco com as competências não-

cognitivas mínimas que lhe permitam enfrentar as dificuldades da sua 

vida, estabelecer objetivos pessoais e organizar os seus estudos de 

modo a atingirem o sucesso escolar. --------------------------------- 

Considerando que, no ano letivo 2019/2020, o protocolo estabelecido 

entre o Município de Chaves e a Associação EPIS com vista à 

implementação de estratégias para a formação de “Mediadores para o 

sucesso escolar” destinadas ao 2.º e 3.º ciclos das escolas do concelho 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 

Considerando o interesse em dar continuidade ao referido protocolo 

tendo em conta que o ciclo de trabalho é de 2 anos quando o programa 

é implementado no 2.º ciclo e de 3 anos para alunos que iniciam o 

programa no 7.º ano de escolaridade; -------------------------------- 

Considerando que o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar, no Município de Chaves, que integra duas equipas, “Equipa 

Multidisciplinar / Parentalidade Positiva” e “Equipa Viver a 

Sociedade” tem por objetivo promover a melhoria do sucesso educativo 

dos alunos, reduzindo as saídas precoces do sistema educativo, 

combatendo o insucesso escolar e reforçando as medidas que promovem a 

equidade no acesso à educação básica e secundária; ------------------ 

Considerando que, os indicadores de resultado dos projetos que 

integram o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, 

no Município de Chaves, preveem a redução, em 10%, dos alunos nos 1.º, 

2.º 3.º Ciclos e Secundário com níveis negativos, e a redução, em 25%, 

da taxa de retenção e desistência; ---------------------------------- 

Considerando que, com a renovação da referida parceria, pretende-se 

capacitar os elementos que integram as referidas equipas de 

competências que lhes permitam alcançar, de forma inequívoca os 

referidos indicadores; ---------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a línea u) do nº 1, do artigo 33, do 

anexo I, da Lei nº75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

“apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município”. ----- 

I. Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 
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a) Que seja renovada a parceria com a Associação EPIS – Empresários 

Pela Inclusão Social – para o ano letivo 2020/2021; ----------------- 

b) Que seja apoiada a Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão 

Social com o valor de 6.151,11€, Iva não incluído, para dar 

continuidade ao programa “Mediadores para o sucesso escolar, 2º e 3º 

ciclos – ano letivo 2020/2021. O pagamento será efetuado em três 

prestações – a primeira no final do 1º período letivo no valor de 

2.050,37€, a segunda no final do 2º período letivo no valor de 

2.050,37€ e a terceira no final do ano letivo no valor de 2.050,37€. 

c) Que seja aprovada a minuta do protocolo a estabelecer com a 

Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social conforme documento 

anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente da Câmara 

a outorgar, em representação do Município, o referido documento; ---- 

d) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á; --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº64/2013, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

- Dar conhecimento às entidades que integram o referido acordo do teor 

da decisão tomada; -------------------------------------------------- 

e) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

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

f) Em conformidade com o LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos 

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

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

Chaves,  12 de outubro de 2020 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Educação e Ação Social ------------------------ 

(Dr.ª Paula Cabugueira) --------------------------------------------- 

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

Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município de Chaves e a 

Associação EPIS – Empresários pela Inclusão Social ------------------ 

Entre: -------------------------------------------------------------

Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501205551 com sede na Praça 

de Camões 5400-150 Chaves, representado pelo Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, com poderes suficientes para 

outorgar o presente protocolo, adiante designado por Primeiro 

Outorgante, -------------------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

ASSOCIAÇÃO EPIS – Empresários pela Inclusão Social, associação de 

direito privado sem fins lucrativos e pessoa coletiva de utilidade 

pública, com o NIPC 507 827 414, com sede na Avenida da Liberdade, nº 

224, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa, neste ato 

legalmente representada por Joaquim Diogo Meira e Cruz Simões Pereira, 

na qualidade de Diretor-Geral e Procurador e por Susana Margarida Dias 

Lavajo, na qualidade de Diretora Financeira e Procuradora, ambos com 

poderes para o ato, adiante designado como Segunda Outorgante, ------ 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente protocolo tem por objeto dar continuidade à cooperação 

estabelecida no ano letivo 2019/2020, entre os Outorgantes com a 

implementação do projeto “Mediadores para o sucesso escolar” no 2.º e 

3.º ciclos das escolas do concelho de Chaves, no ano letivo 2020/2021. 

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

Princípios orientadores --------------------------------------------- 

Estabelecem-se como princípios orientadores da execução do protocolo: 

a) Na fase de sinalização de risco, a rede de mediadores alocados, 

deverá cobrir todo o universo de alunos do 5.º e 7.º anos de 
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escolaridade do Ensino Básico do concelho de Chaves, dos Agrupamentos 

de Escolas Dr. António Grano, Dr. Júlio Martins e Fernão Magalhães, 

condição essencial para se verificarem resultados quantitativos 

mensuráveis e relevantes nas escolas em questão; -------------------- 

b) Na fase da capacitação para o sucesso escolar, a rede de 

mediadores, deverá garantir sempre uma cobertura de um universo de 

alunos selecionado em função do risco de insucesso ou abandono escolar 

identificado e de acordo com os recursos disponíveis; --------------- 

c) A triagem de alunos em risco e as metodologias de capacitação 

para o sucesso escolar a serem seguidas pelos mediadores 

(supervisionados por coordenadores EPIS), são propriedade exclusiva e 

da inteira responsabilidade da Segunda Outorgante, relativamente às 

quais estão reservados todos os direitos de autoria e de propriedade 

intelectual; ------------------------------------------------------- 

d) O acompanhamento em proximidade dos alunos (todo o universo de 

alunos do 5.º e 7.º anos de escolaridade) é um fator chave de sucesso 

do programa, que implica uma alocação a tempo integral de recursos, 

14* mediadores a tempo inteiro alocados pelo Município, que não deve 

ser comprometida. Caso venha a ser comprometida por iniciativa do 

Primeiro Outorgante, a Segunda Outorgante declina a responsabilidade 

pelos resultados da metodologia, notificando-a por escrito para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

e) Qualquer alteração ou inovação da metodologia deverá ser 

discutida e validada, por escrito, prévia e obrigatoriamente por todos 

os Outorgantes. ----------------------------------------------------- 

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

Direitos e Obrigações da Primeira Outorgante ------------------------ 

1. Compete ao Primeiro Outorgante: ---------------------------------- 

a) A afetação de recursos humanos necessários, 14 mediadores a tempo 

integral, um técnico superior para acompanhamento e um assistente 

técnico para apoio à implementação do programa nos agrupamentos 

selecionados; ------------------------------------------------------ 

b) Garantir o pagamento à Segunda Outorgante do valor aprovado 

anualmente, referente ao investimento metodológico necessário para 

implementação do programa no ano letivo 2020/2021 (supervisão de 

mediadores e formação contínua, monitorização e controlo de qualidade 

a ser efetuada pela equipa EPIS). ----------------------------------- 

2. A Primeira Outorgante goza dos seguintes direitos: --------------- 

a) Validação permanente com a equipa da Segunda Outorgante na 

implementação e na definição do perfil e critérios de seleção dos 

mediadores; --------------------------------------------------------- 

b) Acesso permanente a toda a informação de projeto desenvolvida no 

decurso da sua duração. --------------------------------------------- 

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

Direitos e Obrigações da Segunda Outorgante ------------------------- 

1. Compete à Segunda Outorgante: ------------------------------------ 

a) A formulação e gestão técnico-científica do programa Mediadores 

para o Sucesso Escolar que prevê uma intervenção de capacitação 

personalizada, “fora da sala de aula”, feita por mediadores 

profissionais, num plano de trabalho ao longo de 2 a 3 anos, com o 

objetivo de dotar estes alunos de risco com as competências não-

cognitivas mínimas que lhe permitam enfrentar as dificuldades da sua 

vida, estabelecer objetivos pessoais e organizar os seus estudos de 

modo a atingirem o sucesso escolar. Sendo uma abordagem holística de 

capacitação em torno de cada aluno, o modelo prevê ainda, quando 

necessária, a capacitação da família (pais e/ou encarregados de 
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educação), dos professores e assistentes operacionais das escolas, e 

a cooperação com as entidades da comunidade local que sejam chamadas 

a intervir em áreas fora da competência da escola e da EPIS. A 

evidência científica e a evidência técnica sustentam um modelo que 

articula 4 domínios (Aluno, Família, Escola e Território, quer como 

alvos quer como contextos), 3 fases, uma mecânica de proximidade e uma 

monitorização sistemática e sistematizada. -------------------------- 

Para cada um dos 4 domínios está prevista: (1) uma fase de sinalização 

e seleção de alunos e famílias para intervenção (com consentimento 

informado pelos encarregados de educação); (2) uma fase de avaliação 

dos alunos; (3) uma fase de planeamento da intervenção e implementação 

com monitorização detalhada e periódica. ---------------------------- 

No que respeita à sinalização de risco, estão disponíveis instrumentos 

(Screening para o 3.º e Scoring para o 2.º ciclo) que incluem itens 

cuja evidência tripla (científica, técnica e pericial) sugerem como 

sendo preditivos e discriminativos de sucesso e insucesso escolar. Em 

cada um dos 4 domínios, cada item possui uma "escala" para cotação 

apropriada e um determinado peso dentro do domínio. Um algoritmo, 

construído com base nos dados recolhidos no "terreno" (escolas, 

famílias e território) permite determinar os pontos de corte para 

"baixo risco", "médio risco" e "alto risco" no domínio (do aluno, 

familiar, de fatores da escola e territorial). Cada domínio possui 

igualmente um peso específico para o cálculo do indicador de risco 

global, também com grupos de "baixo risco", "médio risco" e "alto 

risco" global. ----------------------------------------------------- 

Para além de permitir a seleção de alunos e famílias para intervenção, 

assim como aspetos da escola e do território para ativação de recursos 

institucionais e comunitários, a avaliação qualitativa (análise 

funcional a partir dos conteúdos dos itens do Scoring e Screening e 

as respostas obtidas) permitem selecionar estratégias e/ou técnicas 

(devidamente protocoladas e parametrizadas) de intervenção para 

promoção do sucesso escolar e da qualidade do mesmo (com monitorização 

e follow-up). Para além do sistema de sinalização descrito, a 

metodologia de capacitação assenta em mais duas partes fundamentais: 

(1) Um portefólio de métodos de capacitação específicos para cada um 

dos eixos, cujos pesos variam dependendo se a capacitação se foca em 

alunos do 2º ou 3º ciclo. Este portefólio permite a construção de 

planos individuais de intervenção e (2) um sistema de monitorização 

de resultados quantitativos, todos os períodos e no final de cada ano 

letivo, com recurso à plataforma EPIS. ------------------------------ 

Os mediadores prestam um serviço de capacitação (1) das competências 

não-cognitivas aos alunos selecionados, (2) das competências parentais 

quando necessário, e (3) das competências de gestão comportamental dos 

professores e assistentes operacionais e de cooperação com as redes 

sociais locais, em casos que necessitam de ajuda externa. ----------- 

b) A implementação do modelo de capacitação para o sucesso escolar 

nos 2. º e 3.º ciclos do ensino básico nos agrupamentos selecionados, 

supervisionando o trabalho dos 14 mediadores alocados pelo Município, 

com os alunos, as famílias e a escola; ------------------------------ 

c) O acompanhamento dos mediadores, com afetação a tempo parcial de 

um Coordenador Regional EPIS para o Concelho (supervisão presencial 

em 12 sessões de 6 horas cada e 30 horas estimadas durante o ano letivo 

para acompanhamento remoto da equipa de mediadores – Skype, e-mail, 

telefone) ---------------------------------------------------------- 

d) A disponibilização dos instrumentos cientifico-pedagógicos, 

materiais pedagógicos e os conteúdos formativos, universais e 

específicos, tidos como necessários para a execução do programa; ---- 
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e) A medição, validação, comunicação e divulgação dos resultados 

quantitativos do trabalho com os alunos apoiados em todos os finais 

de período escolar; ------------------------------------------------- 

f) Sigilo profissional sobre todos os factos de que venha a ter 

conhecimento no âmbito do presente protocolo. ----------------------- 

2. A Segunda Outorgante goza dos seguintes direitos: ---------------- 

a) A implementação, gestão operacional (definição de objetivos e 

etapas de trabalho, de acordo com a metodologia, e de cronogramas para 

a implementação das referidas etapas e registos de dados na plataforma 

informática da EPIS para monitorização e análise de resultados) e 

controlo de qualidade das suas metodologias nas escolas do município 

de Chaves será feita com os mediadores; ---------------------------- 

b) Os “Mediadores para o sucesso escolar” fornecerão a informação 

concelhia e das escolas que se entenda necessária para um correto 

detalhe e implementação do programa. -------------------------------- 

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

Período de vigência ------------------------------------------------- 

1. O presente protocolo vigora por um período de um ano letivo, 

produzindo os seus efeitos a partir da data da sua celebração e 

terminando no dia 30 de julho de 2021, podendo ser renovado por 

idêntico período, por acordo de ambas as partes. ------------------- 

2. No período de vigência do Protocolo as partes estão obrigadas à 

aprovação anual do orçamento, sendo que o valor do segundo ano nunca 

poderá ser superior ao do primeiro. --------------------------------- 

3. A continuidade do Protocolo será equacionada mediante avaliação 

dos resultados alcançados. ------------------------------------------ 

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

Orçamento ---------------------------------------------------------- 

1. No ano letivo 2020/2021, compete ao Primeiro Outorgante garantir 

o pagamento de 6.151,11€, acrescido de IVA à taxa em vigor, conforme 

previsto em orçamento anexo ao presente protocolo. ----------------- 

2. Este pagamento refere-se ao investimento metodológico necessário 

para dar continuidade ao projeto, no ano letivo 2020/2021, 

correspondendo à supervisão e formação contínua dos mediadores 

alocados e monitorização e controlo de qualidade, por parte da equipa 

EPIS. -------------------------------------------------------------- 

3. O pagamento do valor aprovado no orçamento será efetuado em três 

prestações de acordo com o seguinte cronograma: --------------------- 

a) 1.ª prestação no final do 1.º período letivo no valor de 2.050,37€, 
b) 2.ª prestação no final do segundo período letivo no valor de 

2.050,37€, ----------------------------------------------------------   

c) 3.ª prestação no final do ano letivo no valor de 2.050,37€. ------ 

4. O orçamento será revisto anualmente, competindo à Segunda 

Outorgante a sua apresentação e pedido de aprovação no início de cada 

ano letivo. --------------------------------------------------------- 

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

Resolução ---------------------------------------------------------- 

O incumprimento das obrigações assumidas pelas Outorgantes no presente 

protocolo constitui fundamento para a resolução do mesmo. ---------- 

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

Revisão ------------------------------------------------------------ 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos, pormenorização ou alterações, que 

resultem ou se imponham durante a vigência do presente protocolo, 

serão decididas por acordo e constarão de documento assinado pelas 

Outorgantes, que se considerará como parte integrante do mesmo. ----- 

Art.º 9.º ----------------------------------------------------------- 



                                                                F. 260 

                                                                  _____________________ 

 
Comunicações e Notificações ----------------------------------------- 

As comunicações e notificações entre as Outorgantes deverão ser 

efetuadas por escrito em suporte papel ou mediante recurso a outro 

suporte e meio de identificação que assegurem níveis pelo menos 

equivalentes de inteligibilidade, de durabilidade e de autenticidade. 

O presente protocolo foi lavrado e assinado em três exemplares, ficando 

um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. -------------------- 

Chaves, _________de outubro de 2020 --------------------------------- 

O Primeiro Outorgante ---------------------------------------------

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

A Segunda Outorgante ------------------------------------------------

Joaquim Diogo Meira e Cruz Simões Pereira -------------------------- 

Susana Margarida Dias Lavajo ---------------------------------------- 

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

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

2020.10.21. --------------------------------------------------------

Autorizo, nos termos propostos nesta informação técnica. Proceda-se à 

respetiva contratualização de serviços. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

12. PROPOSTA DE PARCERIA COM A DIGNITUDE - PROGRAMA “VACINAÇÃO SNS 

LOCAL”. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 89/SPSS/2020. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

A Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social que 

tem como principal objetivo apoiar os cidadãos, em particular, aqueles 

que, estando doentes, não têm recursos financeiros para adquirir os 

medicamentos de que necessitam. ------------------------------------- 

Foi neste sentido, partindo de um princípio elementar de 

solidariedade, que nasceu o Programa abem, o primeiro projeto da 

Associação Dignitude que visa apoiar a aquisição de medicamentos aos 

mais carenciados. -------------------------------------------------- 

Os Municípios parceiros da Dignitude têm um papel fundamental, 

identificando e referenciando através dos seus serviços sociais e de 

proximidade os munícipes com mais necessidades e que, deste modo, 

possam ser apoiados. ------------------------------------------------ 

No contexto da COVID-19 e considerando que arrancou a 19 de outubro a 

segunda fase de vacinação sazonal contra a gripe, a Dignitude propõe 

um novo programa “Vacinação SNS Local” integrado no âmbito do 

“Programa abem: Rede Solidária do Medicamento – Emergência COVID-19”, 

no sentido de minimizar as desigualdades sociais e promover a 

mobilização da sociedade, nomeadamente das farmácias e das entidades 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

2. FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

- O Município é consciente da importância de contribuir no combate da 

pandemia, nos termos da alínea u) e v), do nº1, do artigo 33º, do 

anexo I, da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações; 

- O Município tem protocolo estabelecido com a Dignitude desde dezembro 

de 2019, no âmbito do Programa ABEM – Medicamento Solidário; -------- 

- O Município se associou a essa instituição particular de 

solidariedade social, na prossecução de objetivos comuns; ----------- 
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- O Município estabeleceu novo protocolo de Emergência abem: Covid-

19, no contexto do estado de emergência, em que o país mergulhou em 

março, no sentido de garantir especial proteção aos declarados grupos 

de risco; ----------------------------------------------------------- 

- O Município pretende contribuir com a vacinação dos grupos de risco, 

aumentando assim, a imunização da população idosa (com idade igual ou 

superior a 65 anos de idade), com uma contribuição no valor de 

10.000,00€ (dez mil euros), estimando-se abranger 4.444 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e quatro) pessoas; -------------------------- 

- Ao longo dos últimos anos, as farmácias comunitárias, vendem e 

administram vacinas da gripe, com a comparticipação do SNS (Sistema 

Nacional de Saúde) e com o pagamento do utente; --------------------- 

- Se assiste a um esforço conjunto de instituições públicas e privadas 

no combate à pandemia, participando, as farmácias, na campanha para 

ajudar o Serviço Nacional de Saúde com a vacinação sazonal da gripe; 

- O Serviço Nacional de Saúde colabora apenas com a cedência de 

vacinas; ----------------------------------------------------------- 

- Os custos da vacinação, nas farmácias comunitárias são assumidos 

pelo Município, no âmbito do protocolo a ser celebrado com a Associação 

Dignitude, sendo estas, gratuitas para os munícipes; ---------------- 

- A rede de farmácias pode contribuir para a imunização da população 

contra a gripe, que este ano é especialmente complexo devido à pandemia 

COVID-19; ---------------------------------------------------------- 

- Se assegura a liberdade de escolha a todos os portugueses (de se 

vacinarem na farmácia ou no centro de saúde) como acontece em muitos 

outros países; ------------------------------------------------------ 

- O Município contribui, desta forma, para que a população possa 

decidir onde tomar a vacina e contribui também para o evitamento de 

aglomerados de pessoas nos centros de saúde e juntas de freguesia; -- 

Por fim, esta necessidade surge, derivada da situação de pandemia que 

decorre, no momento, devido ao Covid-19, considerando o estado de 

calamidade em que o país se encontra e prevendo-se um pico da pandemia. 

3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Considerando que, no âmbito desta nova resposta foi organizado o 

Programa “Vacinação SNS Local” com objetivo de proteger os mais 

vulneráveis, nomeadamente as pessoas com idade igual ou superior a 65 

anos, através da promoção da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas 

farmácias comunitárias que cumpram os requisitos de participação; ---- 

Considerando que, o Município de Chaves tem pretensão de apoiar o 

Programa “Vacinação SNS Local” para, no contexto da pandemia COVID-19, 

ampliar os meios e recursos disponíveis para proteção, em especial no 

âmbito da vacinação contra a gripe sazonal, dos seus munícipes com idade 

mais avançada; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, existe uma inequívoca urgência em dar cumprimento 

ao “Protocolo “Vacinação SNS Local” no sentido de os munícipes, 

particularmente os mais carenciados, e em situação de fragilidade, 

sejam abrangidos por este apoio social, fundamental para o equilíbrio 

da população mais idosa; -------------------------------------------- 

Considerando que, o Protocolo “Vacinação SNS Local “, tem a partir da 

data de assinatura de celebração do mesmo a duração até 31 de março 

2021; -------------------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, que adote deliberação consubstanciada no seguinte: -------- 

a) Que seja aprovada a minuta do Protocolo a estabelecer com a 

Associação Dignitude, conforme documento, em anexo, sendo o presente 
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assunto agendado para a próxima sessão ordinária do órgão executivo 

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

b) Caso a proposta seja aprovada que se proceda de imediato a 

celebração do aludido Programa “Vacinação SNS Local”; -------------- 

c) Que a presente proposta, seja conduzida para a Divisão de Gestão 

Financeira, para a emissão do competente cabimento orçamental, nos 

termos da legislação em vigor. -------------------------------------- 

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

Chaves, 21 outubro de 2020 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Educação e Ação Social ----------------------- 

(Paula Cabugueira) --------------------------------------------------

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

PROTOCOLO ---------------------------------------------------------- 

– Programa “Vacinação SNS Local” –---------------------------------- 

Entre: --------------------------------------------------------------- 

Associação Dignitude, pessoa coletiva nº 513696628, com sede na Rua 

Venâncio Rodrigues, 12, em Coimbra, neste ato representada por Maria 

João Fortes Toscano, que outorga na qualidade de Procuradora, adiante 

designada por Dignitude ou Primeira Outorgante; --------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Município de Chaves, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede na Praça 

de Camões, 5400-150 Chaves, neste ato representada pelo Presidente da 

respetiva Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, nos termos da alínea a) 

do nº 1 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e conforme a deliberação da Câmara Municipal de Chaves, de 26 outubro 

2020, adiante designado por Município ou Segundo Outorgante; --------- 

Sendo adiante também designados em conjunto por Outorgantes; --------- 

Considerando que: ---------------------------------------------------- 

I. A Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem 
fins lucrativos, é responsável pelo desenvolvimento, operacionalização 

e gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. No contexto 

da pandemia da COVID-19, o Programa abem: empreendeu uma resposta 

inovadora denominada “Emergência abem: COVID-19" para potenciar uma 

resposta solidária mais alargada aos desafios e problemas gerados pela 

pandemia; ------------------------------------------------------------ 

II. No âmbito desta nova resposta foi organizado o Programa “Vacinação 
SNS Local” com objetivo de proteger os mais vulneráveis, nomeadamente 

as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, através da promoção 

da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas farmácias comunitárias 

que cumpram os requisitos de participação; --------------------------- 

III. Município de Chaves deliberou o seu apoio ao Programa “Vacinação 
SNS Local” para, no contexto da pandemia COVID-19, ampliar os meios e 

recursos disponíveis para proteção, em especial no âmbito da vacinação 

contra a gripe sazonal, dos seus munícipes com idade mais avançada. -- 

É celebrado pelos Outorgantes o presente Protocolo de colaboração entre 

si para a materialização do Programa “Vacinação SNS Local” no Município 

de Chaves, e que aqui formalizam acordando que se regerá pelas 

disposições seguintes: ----------------------------------------------- 

Primeira ------------------------------------------------------------- 

(Objeto) ------------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo estabelece as regras de referenciação dos 

beneficiários do Programa “Vacinação SNS Local” no Município de Chaves 

e da contribuição solidária que o Segundo Outorgante acorda atribuir 
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à iniciativa “Emergência abem: COVID-19” e ao referido Programa 

“Vacinação SNS Local”. ----------------------------------------------- 

Segunda -------------------------------------------------------------- 

(Âmbito) ------------------------------------------------------------- 

Encontram-se abrangidos por este Protocolo os munícipes do Município 

de Chaves com idade igual ou superior a 65 anos aos quais seja 

administrada vacinação gratuita contra a gripe a que se refere a Norma 

n.º 016/2020 da DGS, de 25/09/2020, em farmácias comunitárias do 

concelho de Chaves. -------------------------------------------------- 

Terceira ----------------------------------------------------------- 

(Condições da administração da vacina) ----------------------------- 

1. Os beneficiários têm o direito à livre escolha das farmácias 

abrangidas pelo âmbito estabelecido na cláusula Segunda. ------------ 

2. Para os efeitos previstos neste Protocolo, os beneficiários são 

identificados pelo número de utente do SNS. ------------------------- 

Quarta ------------------------------------------------------------- 

(Obrigações dos Outorgantes) --------------------------------------- 

1. No âmbito deste Protocolo, a Dignitude obriga-se a: ----------- 

a) Promover a administração das vacinas contra a gripe pelas 

farmácias aos beneficiários abrangidos pela cláusula Segunda que 

solicitem a sua vacinação; ----------------------------------------- 

b) Disponibilizar informação sobre as vacinas administradas nas 

farmácias comunitárias, promovendo a monitorização e a avaliação do 

contributo das mesmas na cobertura vacinal no Município de Chaves; - 

c) Pagar às farmácias o preço da administração de vacinas contra a 

gripe realizada nos termos deste Protocolo. ------------------------ 

2. No âmbito deste Protocolo, o Município obriga-se a comparticipar 

o preço da administração de vacinas contra a gripe por farmácias 

comunitárias realizada ao abrigo deste Protocolo e nos termos e 

condições previstas nas cláusulas Quinta e Sexta. ------------------- 

Quinta ------------------------------------------------------------- 

(Contribuição solidária) ------------------------------------------- 

1. O Município comparticipará, em regime de complementaridade com a 

Dignitude, 90% do preço da administração de vacinas contra a gripe a 

beneficiários do Programa “Vacinação SNS Local”, por farmácias 

comunitárias, realizada nos termos deste Protocolo, até um valor máximo 

de 2,25€/ato.  ------------------------------------------------------ 

2. Para o efeito foi cabimentado pelo Município o valor de 

10.000,00€ com base no número estimado de 4.444 beneficiários que 

deverão solicitar a sua vacinação contra a gripe em farmácias 

comunitárias ao abrigo deste Protocolo. ----------------------------- 

Sexta -------------------------------------------------------------- 

(Pagamento da contribuição solidária) ------------------------------ 

1. A Dignitude remeterá ao Município uma relação-resumo global com 

informação sobre as administrações de vacinas efetuadas pelas 

farmácias aos munícipes beneficiários do Programa “Vacinação da Gripe 

SNS Local”. ---------------------------------------------------------- 

2. O Município compromete-se a liquidar à Dignitude o montante 

indicado na relação-resumo global até 30 dias após a sua receção, 

mediante transferência bancária para a conta da Dignitude com IBAN 

PT50.0036.0000.99105914899.27. ------------------------------------- 

Sétima ------------------------------------------------------------- 

(Dados pessoais) --------------------------------------------------- 

1. Em virtude do presente Protocolo, os Outorgantes poderão 

disponibilizar entre si informações, documentos ou ficheiros em 

formato eletrónico contendo dados pessoais, na estrita medida em que 

tal se mostre necessário à execução do mesmo. Nessa medida, sempre que 



                                                                F. 264 

                                                                  _____________________ 

 
algum/a dos/as Outorgantes, no âmbito da execução do presente 

Protocolo, tenha acesso a dados pessoais pelos quais outro Outorgante 

é “responsável pelo tratamento” ou “subcontratante” (nesta cláusula 

referida por “Parte responsável ou subcontratante”), nas definições 

previstas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 (adiante RGPD), cada Outorgante 

relativamente a todas as operações de tratamento de dados pessoais que 

tenha de realizar em nome e/ou por conta da “Parte responsável ou 

subcontratante”, obriga-se a cumprir o disposto no RGPD e na demais 

legislação e regulamentação aplicável, incluindo, designadamente: -- 

a) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados 

pessoais a que a “Parte responsável ou subcontratante” esteja 

vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas; - 

b) Manter os dados pessoais objeto de tratamento estritamente 

confidenciais, garantindo que as pessoas autorizadas a tratar dados 

pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão 

sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade; -------- 

c) Prestar à “Parte responsável ou subcontratante” a colaboração de 

que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o 

tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do presente Acordo e 

manter a “Parte responsável ou subcontratante” informada em relação 

ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato 

qualquer situação que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou 

que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das disposições 

legais em matéria de proteção de dados pessoais; ------------------- 

d) Prestar assistência à “Parte responsável ou subcontratante”, 

tendo em conta a natureza do tratamento e a informação ao seu dispor, 

no sentido de assegurar as obrigações referentes à notificação de 

violações de dados pessoais, designadamente através da comunicação à 

“Parte responsável ou subcontratante”, sem demora injustificada após 

ter conhecimento de qualquer violação de dados pessoais que ocorra com 

incidência nos dados pessoais, prestando ainda total colaboração à 

“Parte responsável ou subcontratante” na adoção de medidas de resposta 

ao incidente, na investigação do mesmo e na elaboração das notificações 

que se mostrem necessárias nos termos da lei; ----------------------- 

e) Aplicar, tendo em conta a natureza do tratamento e, na medida do 

possível, as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar 

um nível de segurança adequado ao risco; ---------------------------- 

f) Não comunicar dados pessoais a terceiros e/ou prestadores de 

serviços não autorizados ou não indicados pela “Parte responsável ou 

subcontratante”; --------------------------------------------------- 

g) Consoante a escolha da “Parte responsável ou subcontratante”, 

apagar ou devolver os dados pessoais na cessação dos serviços 

acordados, apagando quaisquer cópias existentes, exceto se a 

conservação dos dados for exigida por lei; -------------------------- 

h) Disponibilizar à “Parte responsável ou subcontratante” todas as 

informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações 

decorrentes da lei e da presente cláusula; -------------------------- 

i) Permitir e contribuir para as auditorias levadas a cabo pela 

“Parte responsável ou subcontratante” ou por um terceiro por aquela 

mandatado; --------------------------------------------------------- 

j) Manter registos das atividades de tratamento de dados realizadas 

em nome da “Parte responsável ou subcontratante” ao abrigo desta 

cláusula, segundo os requisitos previstos na lei; ------------------- 

k) Se e quando aplicável, informar a Parte responsável ou 

subcontratante da nomeação de um Encarregado da Proteção de Dados; - 



                                                                F. 265 

                                                                  _____________________ 

 
l) Cumprir todas as regras legais no que respeita ao registo, 

transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados pessoais 

previstas no RGPD e na demais legislação europeia e nacional que, 

entretanto, vier a regulamentar esta matéria. ----------------------- 

2. Caberá à “Parte responsável ou subcontratante” cumprir com o 

princípio da transparência e informar os titulares dos dados sobre o 

tratamento de dados pessoais realizado ao abrigo desta cláusula. --- 

Oitava ------------------------------------------------------------- 

(Resolução) ---------------------------------------------------------- 

O incumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo que, pela 

sua gravidade ou reiteração, torne inviável a sua continuidade, confere 

ao Outorgante não faltoso a faculdade de proceder à sua resolução com 

efeitos imediatos, mediante comunicação escrita remetida à contraparte 

com indicação sucinta dos motivos da resolução. ---------------------- 

Nona --------------------------------------------------------------- 

(Interpretação e Lacunas) -------------------------------------------- 

A interpretação das disposições deste Protocolo e eventuais lacunas 

serão esclarecidas e reguladas de comum acordo pelos Outorgantes, ou, 

não sendo logrado esse consenso, considerando a solução mais favorável 

à prossecução dos fins e objetivos assumidos no Protocolo. ---------- 

Décima ------------------------------------------------------------- 

(Vigência) ----------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura e terá 

a duração até 31 de março de 2021. ----------------------------------- 

Celebrado em Chaves, em _____ de _______________ de 2020. ----------- 

Pela Dignitude ----------------------------------------------------- 

Maria João Toscano ------------------------------------------------- 

Pelo Município de Chaves ------------------------------------------- 

Nuno Vaz Ribeiro ----------------------------------------------------

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 21.10.2020.- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. --------------------------------------------------  

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, tendo feito uma 

breve apresentação da proposta e os seus objetivos. ----------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre a matéria, 

solicitado o seguinte esclarecimento, a saber: ---------------------- 

“Decorrido que está este prazo e a ação de vacinação que está a 

decorrer (maiores de 65 anos) poucos poderão beneficiar deste 

programa.” --------------------------------------------------------- 

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

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

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

se trata do mesmo público alvo, ou seja, esta proposta visa permitir 

que existam mais pontos de vacinação, o universo de beneficiários é o 

mesmo do Centro de Saúde. ------------------------------------------- 

O que se pretende é contribuir para que não haja aglomeração de 

pessoas, garantindo-se, assim um menor risco de contágio. ----------- 

Estimando-se um universo de dois a três mil beneficiários, sendo o 

custo unitário de €2,30. -------------------------------------------- 

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

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

Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo tecido o seguinte comentário:  
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“É sua opinião que gastar até 10.000 euros num programa que já está 

coberto pelo “SNS”, tendo ainda, em consideração que a vacina é 

gratuita e o “ACES” está a promover a vacinação nas freguesias do 

Concelho, é evitável.” ---------------------------------------------- 

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

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

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

se trata de um instrumento que permite alargar os pontos de vacinação, 

tendo em vista garantir que não existem aglomerados e/ou grandes filas 

de espera. ---------------------------------------------------------- 

Por esta via qualquer beneficiário pode ir ao Centro de Saúde e/ou à 

farmácia e não pagar nada, ou seja, que podem aceder à vacina da gripe 

em igualdade de condições, ou seja, sem qualquer custo para o cidadão.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra da Senhora Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, e seis votos a favor, dos restantes membros 

deste órgão, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. Notifique-se. --------------------- 

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

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

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

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

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

“Considera este programa uma duplicação de serviços o “SNS” 

disponibiliza este serviço de forma gratuita. ----------------------- 

O “ACES” organizou-se de forma a estar a vacinar nas próprias 

freguesias evitando que as pessoas se tenham de deslocar das aldeias 

à cidade, o que é muito bom, aproveitou a oportunidade para elogiar 

todas as entidades envolvidas neste processo.” ---------------------- 

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

Em resposta à declaração, acima, exarada, usou da palavra, o Presidente 

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

A proposta em causa vai no sentido de aumentar o número de pontos de 

vacinação contribuindo para a diminuição do risco de contágio, 

garantindo que existe maior equidade entre todos os utentes. -------- 

Com este programa contribui-se para que o aumento da taxa de vacinação 

seja maior e aqueles que são os destinatários da vacinação obrigatória 

não tenham qualquer custo associado a toma da mesma. ---------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS. 

PROPOSTA N.º 64/GAPV/2020. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta 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 2020, 

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------- 

CLUBE FLAVIENSE CAÇA e PESCA DESPORTIVA, NIPC 501 888 098, com sede 

no Lugar do Cando, em Valdanta, concelho de Chaves, solicita o apoio 

da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2020; -- 

KARATÉ CLUBE do ALTO TÂMEGA, NIF 501 683 950, sedeado em Chaves, no 

Edifício do Viaduto, Aregos, em Chaves, promotor de atividades 
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desportivas, recreativas e de convívio social, solicita o apoio da 

autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2020; ----- 

ARAT – ASSOCIAÇÃO de RADIOAMADORES do ALTO TÂMEGA, NIPC 510 969 887, 

e sede na Rua Júlio dos Santos Pereira, Edifício dos Bombeiros 

Voluntários de Salvação Publica, em Chaves, vem, através do ofício que 

se anexa, com registo de entrada nos Serviços Administrativos desta 

Autarquia Local, nº 12174, solicitar apoio financeiro, visando 

continuar a levar a efeito o desenvolvimento das suas atividades para 

o ano 2020; --------------------------------------------------------- 

WILDFUN - ASSOCIAÇÃO de DESPORTO, AVENTURA e TURISMO, é uma associação 

juvenil, sem fins lucrativos, com o NIF 515768430, e sede na Rua Aferes 

João Batista, Edifício Nova Hera - Bloco 4 - 6ºA, em Chaves, solicita 

o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 

2020; -------------------------------------------------------------- 

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população; ------------------------------ 

Considerando que estes clubes são promotores 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 estas entidades desportivas em muito contribuem para 

o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------------ 

Considerando que as associações suprarreferidas assumiram compromissos 

financeiros e logísticos, em momento anterior ao surgimento do 

contexto pandémico que vivemos, que visavam a criação de eventos de 

acordo com o seu planeamento anual; --------------------------------- 

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 Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, 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 sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com 

o valor nele especificado; ------------------------------------------ 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar com as Associações, conforme 

documento anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente 
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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 de Gestão Financeira. --------- 

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

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

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

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

Quadro Sinótico 
Anexo à proposta nº 64/GAP/2020 

Entidades 
Apoio 

Financeiro 
Classificação Económica 

 

Clube Flaviense Caça e Pesca Desportiva 

 

2.000,00 

 

04.07.01.02  

 

Karaté Clube do Alto Tâmega 

 

5.500,00 

 

04.07.01.02 

 

 

ARAT-Associação de Radioamadores do Alto 

Tâmega 

 

1.000,00 

 

04.07.01.99 

 

Wildfun - Associação de Desporto, Aventura 

e Turismo 

 

500,00 

 

04.07.01.02 

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

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 n.º 64/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 
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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 --------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2020. -------------------- 

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) ----------------------------------------------- 
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O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

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

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, tendo feito uma 

breve apresentação da proposta. ------------------------------------- 

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

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

Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo tecido o seguinte comentário:  

“O facto de estes apoios surgirem gradualmente ao longo do ano, 

impossibilita a comparação de valores às diferentes associações, por 

exemplo do mesmo sector e/ou área de atividade. --------------------- 

Dando como exemplo e comparando os valores atribuídos a estas quatro 

associações, como se justifica a disparidade dos valores atribuídos e 

motivos para tal disparidade, sabendo que se está a apoiar os planos 

de atividades. ------------------------------------------------------ 

Neste contexto, apela para que no futuro, aquando da aprovação destes 

apoios, e de forma a que se possa realizar uma perspetiva comparativa 

dos apoios propostos, fossem presentes, na mesma reunião, os apoios 

às associações do mesmo setor e/ou área de atividade. --------------- 

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

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

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

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

1. A avaliação dos pedidos de apoio formulados pelas associações com 

sede no concelho, que desenvolvam atividades de relevante interesse 

municipal, designadamente nos âmbitos, desportivos, cultural e social, 

é feita, sobretudo, com base em dois aspetos: ---------------------- 

- As atividades e ações previstas no plano de atividades, para o ano 

a que se reporta o apoio municipal, bem como a relevância das mesmas 

para a respetivos associados e comunidade beneficiada; ------------- 

- A estrutura e a dinâmica associativa da mesma. -------------------- 
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2. Neste contexto, o subsídio é atribuído tendo em consideração esses 

aspetos, mas também analisando as atividades mais relevantes, o número 

de praticantes, e, em alguns casos, a atividade especifica que 

determinada associação pretende desenvolver. ------------------------ 

3. É preciso destacar que semestralmente, é divulgada uma lista com 

todos os apoios atribuídos pela Câmara Municipal, permitindo, assim, 

o escrutínio de tais apoios por todos os interessados. -------------- 

4. O sugerido pela Senhora Vereadora do PSD, não lhe parece passível 

de ser concretizado, nem tão pouco justo, pois não faria sentido que 

as associações cumpridoras, que apresentam, a tempo, toda a 

documentação, tivessem de aguardar por aquelas que o entendem fazer 

mais tarde. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 8. --– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 9. --– 

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

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

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

 

 

3.3. EXPOSIÇÃO SOBRE TAXAS DE LICENÇA DE USO PRIVATIVO – PROCESSO 

294/20 – MARIA CELINA TRIUNFANTE SALGADO – ALAMEDA DE TRAJANO – SANTA 

MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 334/UVCH/20, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO 

DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 6 DE OUTUBRO 

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
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1.1. A requerente apresenta uma exposição referente ao pagamento das 

taxas de ocupação do espaço público dos anos de 2019 e 2020, 

enquadrando-a na situação decorrente da realização das obras de 

requalificação da Alameda de Trajano, que implicaram a remoção da 

anterior esplanada fechada e teriam também provocado o encerramento 

do estabelecimento, e na situação atual de pandemia, que teria também 

impossibilitado o retomar da atividade. ----------------------------- 

1.2. Em consequência solicita, no ponto 1. da exposição, a devolução 

das taxas pagas correspondentes ao período que não pôde usufruir dessa 

ocupação e, no ponto 2., que o pagamento das taxas referentes à atual 

licença de uso privativo do espaço público municipal seja feito em 

prestações mensais e sucessivas, a partir do mês de setembro. -------

2 – ANÁLISE -------------------------------------------------------- 

2.1. No respeitante ao ponto 1. da exposição: ----------------------- 

Na informação n.º 326/DSCH/2019, superiormente sancionada, estava 

prevista “a possibilidade de poder reclamar a devolução das taxas 

pagas para a ocupação do espaço público correspondentes ao período que 

não pôde usufruir dessa ocupação”, devido à realização das obras 

referidas; não tendo a requerente solicitado essa devolução até ao 

momento, entende-se que o solicitado no ponto 1. da exposição 

apresentada corresponde ao pedido de devolução das taxas em questão, 

correspondentes ao período entre 8 de novembro de 2019 e 18 de 

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

2.2. No respeitante ao ponto 2. da exposição: ----------------------- 

Para fundamentar o pedido de pagamento das taxas a pagar, referentes 

à licença de uso privativo em vigor, a requerente invoca as 

dificuldades decorrentes da realização das obras de requalificação da 

Alameda de Trajano, agravadas pela atual situação de pandemia; ------ 

Tal pretensão poderá ser enquadrada no previsto no artigo 16.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, que prevê 

no seu n.º 1 que a Câmara Municipal possa autorizar o pagamento em 

prestações, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. 

3 – PROPOSTA -------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 

3.1. O deferimento do pedido de devolução das taxas referentes à 

licença de uso privativo do espaço do domínio público municipal 

titulada pelo alvará n.º 5/19, correspondentes ao período entre 8 de 

novembro de 2019 e 18 de fevereiro de 2020; caso tal proposta seja 

superiormente sancionada, este assunto deverá ser remetido à secção 

de taxas e licenças, para os devidos efeitos. ----------------------- 

3.2. Caso seja superiormente aceite a fundamentação apresentada, 

propõe-se o deferimento do pedido de pagamento das taxas referentes à 

licença de uso privativo do espaço do domínio público municipal emitida 

em 2020, titulada pelo alvará n.º 17/20, devendo para tal esse assunto 

ser presente à próxima reunião ordinária da câmara municipal com vista 

à obtenção da competente deliberação. -------------------------------

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

Chaves, 6 de outubro de 2020 ---------------------------------------- 

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

António Malheiro ---------------------------------------------------- 

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

EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 07 

DE OUTUBRO DE 2020. ------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
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do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 11 DE OUTUBRO 

DE 2020: ------------------------------------------------------------ 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – LUGAR DO SANTO 

Nº 144 – LOIVOS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – 

ALBERTO AUGUSTO LAGE MEDEIROS – PROCESSO Nº 298/20 – INFORMAÇÃO Nº 

1666/SCOU/2020, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, DATADA DE 

06/10/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1 O presente processo diz respeito ao pedido de legalização de uma 

operação urbanística já concluída, consubstanciada em obras de 

construção,  de um edifício destinado a moradia unifamiliar, composto 

de cave, R/C e águas furtadas/”sótão” e de um anexo, de apoio á 

atividade agrícola, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, nos termos do disposto no artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no DL 555/99 de 09/09 

e ulteriores alterações, doravante designado por RJUE, com 

enquadramento no PDM de Chaves, que levou a efeito no prédio sito no 

Lugar do Santo, n.º144 – Loivos, União das freguesias de Loivos e 

Póvoa de Agrações. -------------------------------------------------- 

1.2. Na sequência da informação técnica n.º 989/SCOU/2020, de 

19/06/2020, o Engenheiro Ricardo Diz, no âmbito do presente processo 

n.º 298/20, em fase da instrução do pedido, através do 

requerimento/exposição com registo de entrada n. º1709/20, de 

17/08/2020, vem juntar os seguintes documentos: --------------------- 

• Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto 

acústico, quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis e comprovativo da contratação de seguro de 

responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009; -  

• Estudo da moda da cércea – Memória descritiva; ---------------- 

• Levantamento topográfico, acompanhado pela declaração subscrita 

pelo Topógrafo, autor do respetivo levantamento topográfico e 

comprovativo da inscrição em associação pública da natureza 

profissional. ------------------------------------------------------ 

• Por outro lado no requerimento esclarece que se encontra em fase 

de tramitação, a alteração de identificação do prédio na Conservatória 

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP, apresentada, o prédio urbano composto de rés-do-chão, primeiro 

andar e logradouro, situa-se no Lugar do Santo, com uma área total de 

5429 m2, com uma área coberta de 120 m2 e com uma área descoberta de 

5309 m2, da freguesia de Loivos,  descrito sob o nº999/20110420, 

inscrito na matriz da referida freguesia sob o artigo nº679, natureza 

urbana, confronta de norte com José Evangelista, de nascente com Berta 
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Figueiredo Montalvão, de sul com Francisco António Almeida e de poente 

com caminho público. Pela apresentação n.º 9, de 1984/08/22, foi 

registada a aquisição a favor de Alberto Augusto Lage Medeiros, ora 

requerente, por partilha hereditária. -------------------------------  

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

3.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

3.1.1 A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

construção sem os respetivos atos administrativos de controlo prévio, 

enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE, em 

articulação com no artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

urbanização e Edificação1, por sua vez precedido de vistoria municipal, 

realizada pela comissão municipal responsável, em conformidade com o 

n.º6 do artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de urbanização e 

Edificação, e instruído com todos os elementos necessário à realização 

da mesma. -----------------------------------------------------------  

3.1.2 Na sequência da  vistoria realizada em 24 de setembro de 2020 

resultou o respetivo Auto de Vistoria n.º 23/2020, que refere que “os 

edifícios, situam-se em meio urbano, onde predomina esta tipologia de 

construções e o seu estado atual de conservação não desvirtua a 

envolvente em que se insere”, bem como não refere a necessidade de 

realização de obras de correção e/ou adaptação nas edificações, objeto 

de vistoria”, neste contexto  o pedido dá origem a uma autorização de 

utilização – legalização( o referido Auto, encontra-se me anexo, à 

presente informação). ----------------------------------------------- 

3.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº61- A, do o 

prédio objeto de análise situa-se em duas classes de espaços distintas, 

aproximadamente 2341,90m2 (de acordo com o expresso na Memória 

Descritiva e Justificativa – Arquitetura” em espaços da classe 1, 

urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.3 aglomerado de Loivos e o 

restante em espaços da classe 4, agrícolas e florestais, da categoria 

4.3, subcategoria 4.3 A, espaços agroflorestais comuns. ------------- 

O local não está abrangido por qualquer condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública. ------------------------------------- 

4. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------- 

4.1 Instrução do pedido --------------------------------------------- 

4.1.1O pedido encontra-se instruído com os elementos necessários ao 

procedimento em análise; -------------------------------------------- 

4.1.2 São apresentados os termos de responsabilidade do coordenador 

do projeto (folha n.º62 do processo), do projeto de arquitetura (folha 

n.º 60), do projeto de estabilidade ( folha n.º 146),  Declaração de 

conformidade de condicionamento acústico (folha n.º65), das 

acessibilidades, declaração do autor do levantamento topográfico 

atestando a conformidade com os elementos cadastrais (folha n.º149 do  

processo) e ainda declaração de responsabilidade entre papel e formato 

digital (folha n.º 154 do processo). -------------------------------- 

4.1.3. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 

energia elétrica e projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações, o requerente apresentou comprovativo de fornecimento 

de energia elétrica por parte da EDP (folha n.º 80 do processo) e 

fatura da operadora de telecomunicações (folha n.º 7 do processo); -- 

                                                           
1 Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em 

Diário da República, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015, 

através do regulamento n. º732/2015, RMUE. -------------------------- 
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4.1.4 O requerente submeteu Ficha de medições (Anexo IV), do RMUE, a 

Ficha de Segurança Contra Incêndios, o condicionamento acústico, 

certificação energética, o projeto de especialidades (abastecimento 

de água, águas pluviais e águas residuais), o projeto de estabilidade,  

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho; -----------------------------------------------------  

4.1.5. É solicitada a dispensa de apresentação do projeto de instalação 

de gás. O pedido formulado, salvo melhor opinião poderá ser aceite 

dado não estramos em presença de um edifício a construir ou sujeitos 

a obras com controlo prévio, nos termos do regime jurídico da 

urbanização e edificação, por leitura contrario do artigo 3.º, da Lei 

n.º 59/2018, de 21/08, que procede à primeira alteração, por apreciação 

parlamentar, ao DL n.º 97/2017, de 10/08, que estabelece o regime das 

instalações de gases combustíveis em edifício. ---------------------- 

4.2 Quanto aos parâmetros urbanísticos ------------------------------ 

Conforme expresso no Estudo de Moda de cércea -  memória descritiva, 

apresentado pelo interessado,” na envolvente do imóvel não existe um 

alinhamento de edificação ou cércea a considerar”, neste contexto os 

índices e parâmetros urbanísticos admissíveis à operação urbanística 

pretendida, no referente à habitação unifamiliar, são os estipulados 

no n.º 2, do artigo 19.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves em vigor, já no que concerne ao  anexo de apoio ás atividades 

agrícolas, implantado em espaços agrícolas e florestais, aplica-se a 

alínea b), do n.º1 do artigo 36.º do mesmo diploma legal. ---------- 
 De 

acordo 

com a 

CCRP 

Área um 

espaços 

urbanos e 

urbanizáveis 

Área em 

espaços 

agrícolas e 

florestais   

Proposta Admissível Verificação 

Área do prédio 5429 m2 2341,90 m2 3087,10m2     

Habitação unifamiliar 

Área de 

implantação  

168 m2      

Área bruta de 

construção 

386,09 

m2 

  Ic = 0,1650 m2/m2 0.8 m2/m2 Verifica 

Cércea    6,83m 7,50m  

Nº de pisos    Cave +R/C e sótão 

(destinado a 

arrumos, s/ pé 

direito 

regulamentar 

≤ 2 pisos Verifica 

Anexo (de apoio ás atividades agrícolas)  

Área de 

implantação 

47,00 m2    604,61 Verifica 

Área bruta de 

construção 

47,00m2     Verifica 

       

Área total  de 

implantação das 

edificações 

    0,65% da 

área total 

do prédio 

Verifica 

Área de solo 

impermeabilizado 

pela edificação, 

pátios e outros 

recintos 

exteriores 

pavimentados 

inferior 

    0,75% da 

área total 

do prédio 

Verifica 

4.3 Quanto ás infraestruturas --------------------------------------- 

O local está razoavelmente infraestruturado. ------------------------ 

4.4 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. ------------------------------------------------------- 

4.5 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 
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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. ----------------- 

4.6 Acessibilidades - DL n° 163/06, de 8 de agosto ------------------  

Em face do levantamento fotográfico apresentado, entende-se que se 

trata de uma construção de cariz antigo - por outro lado, constata-se 

ainda que a edificação se encontra assinalada na planta de ordenamento, 

sendo este, outro fator indiciador da antiguidade do imóvel, ou seja,  

de data anterior à publicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves. Neste contexto foi comprovada a data de execução da 

construção a qual é anterior à entrada em vigor do DL nº 163/06, de 8 

de Agosto pelo que conforme dispõe o nº 5, do artigo 102-A do RJUE, 

pode ser dispensado o cumprimento das normas de acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada. -------------------------------- 

5. 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), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

5.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

5.2 Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido 

de legalização das obras patenteadas no projeto a que se fez referência 

(obras de construção, de uma habitação unifamiliar e de um anexo de 

apoio á agricultura, que levou a efeito sem controlo prévio por parte 

da administração) e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

5.3 Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo, 

o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar, bem como documento com 

a área do prédio retificada e a nova freguesia e projeto e arranjos 

exteriores. -------------------------------------------------------- 

8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 aplicáveis 

à pretensão --------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar e anexo (áreas em m2) ------------------------- 

 
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 
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corresponde ao valor de 194,25 € (cento e noventa e quatro Euros e 

vinte e cinco cêntimos), conforme descriminado na tabela com o cálculo 

das mesmas que se anexa à presente informação. (artigo 66.º da subseção 

IV). --------------------------------------------------------------- 

 
Cálculo das taxas das infraestruturas urbanísticas ------------- 

 
 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………………. 194,25 € + 410,94 € = 605,19 € - 

Em anexo, o Auto de vistoria n.º23/2020 ----------------------------- 

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

Chaves, 6 de Outubro de 2020 ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, 

DATADO DE 07/10/2020 ----------------------------------------------- 

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 
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do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

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

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

DE 08/10/2020 ------------------------------------------------------  

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

proposta infra. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO – RUA DR. ARTUR 

ALMEIDA CARVALHO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ TRINDADE E 

SANJURGE – ARMÉNIO PIÃO SÁ – PROCESSO Nº 544/20 – INFORMAÇÃO Nº 

1708/SCOU/2020, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

09/10/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através dos requerimentos n.º 1512/20 e 2140/20, referente ao 

processo n.º 544/20, o Srº Arménio Pião Sá, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das de construção2, de anexo de apoio a uma habitação unifamiliar com 

licença de construção n.º 301/68. Pretende ainda levar a efeito, obras 

de alteração3 e ampliação4 na referida edificação, sito, na rua Dr. 

Artur Almeida Carvalho, União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge no concelho de Chaves. ------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 428,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 2130 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1226/20130808, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade 

e Sanjurge. --------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de licença de construção N.º 201/68, para “construção de 

uma casa de r/chão e andar”, com a área de 136,00 m2. --------------- 

2.2- Licença de habitabilidade N.º 32/70. --------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
3 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea; ------------------------------------------- 
4 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- Extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização S/E; ---------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:2.500; ------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental; -------------------------------------------- 

- Calendarização das obras; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala 1:200 e perfil do arruamento; ------ 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Corte transversal à escala de 1:100; ------------------------------ 

- Desenho de contrastes; -------------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

  - Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

  - Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Declaração de isenção do projeto de gás; -------------------------- 

  - Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade, acompanhado 

de relatório técnico; ----------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de um anexo de apoio a uma habitação 

unifamiliar. -------------------------------------------------------  

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável e na Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. --------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) e artigo 33.º 

(Anexos e construções secundárias), do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação (RMUE). --------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização, das obras de construção de 

anexo de apoio a uma habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo do 

Alvará de licença de construção N.º 301/68. Para além da legalização, 

das obras levadas a efeito sem os necessários atos administrativos de 
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controlo prévio, pretende ainda, levar a efeito, obras de alteração5 

e ampliação6 na referida edificação, designadamente, demolição das 

escadas de acesso ao vão da cobertura da edificação secundária e a 

legalizar, criação de uma área de alpendre e demolição de um 

“galinheiro”, confinante com o arruamento público. ------------------ 

5.2- A edificação secundária, ficará com uma área bruta de construção 

de 86,50 m2 (área a legalizar + área a ampliar), um piso e uma altura 

variável de 2,50 e 3,00 metros. ------------------------------------- 

5.3 - A edificação, que se pretende legalizar as obras de construção, 

alterar e ampliar, não consubstancia, a dispensa de apresentação dos 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo, dispensado da vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

5.4- Face ao uso pretendido para o imóvel secundário, destinado “anexo 

de apoio a habitação unifamiliar”, há a referir que se enquadra no 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1-De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

67,47 euros. -------------------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

155,18 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 222,65 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação que foi levada a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. - 

  8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio e a ampliação, cumpre as disposições previstas no 

artigos18.º e na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 

19.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 

                                                           
5 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea; ------------------------------------------- 
6 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------- 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários para levar a efeito, as obras 

de alteração e ampliação, que visam corrigir/adaptar o imóvel, de 

forma a, dotá-lo de aptidão para o uso pretendido e melhorar o seu 

enquadramento na envolvente em que se insere. ----------------------- 

8.4- Face ao que vem a ser dito, como há obras a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C do RMUE. --- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas. ---------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da edificação destinada “anexo de  

apoio”, e face as obras de correção necessárias no imóvel, deverá o 

interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços 

os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, 

de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença 

especial de legalização, designadamente: ---------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

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

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

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

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

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

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

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010. ------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação, sem aumento de área; ----------------------------------- 

- Anexos com a área de 86,50 m2; ------------------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   
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 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   0,78     

  A - área bruta da obra a realizar     86,5 m2 

        

  

Anexos, garagens, cozinhas regionais e 

obras semelhantes em terreno onde já se 

encontre construída moradia unifamiliar e, 

desde que a área bruta daquelas 

construções ultrapasse 20 m2      

   - n.º 1 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 67,47   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

 - Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição 
 

 Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

 

      

Secção IV EDIFICAÇÕES 
 

      

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO) 

 

      

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação 

 

      

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará 

 
  

  
39,95 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  

 
2 12,20€ 24,40 € 

     

n.º11 Anexo de apoio 

 
86,50 m2 1,05€ 90,83 € 

  TOTAL  
 

    
155,18 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 67,47 € + 155,18 € = 222,65 € -----     

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

Chaves,9 de Outubro de 2020 -----------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO  

URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, 

DATADO DE 09/10/2020: ----------------------------------------------- 

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. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 11/10/2020: ------------------------------------------------------  

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.6. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA LOTEAMENTO – RUA DO LOMBO – 

VILAR DE NANTES – HELENA MARIA LOBO FERNANDES – PROCESSO Nº 314/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 1755/SCOU/2020, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 

15/10/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. A Sr.ª Maria Helena Lobo Fernandes e a Sr.ª Maria José Lobo 
Fernandes, pelo requerimento nº 886/20, referente ao processo nº 

314/20, na qualidade de proprietárias, vêm solicitar um pedido de 

informação prévia para loteamento, ao abrigo do nº 2, do artigo 14º, 

do D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão atual, localizado 

na Rua do Lombo, na freguesia de Vilar de Nantes. ------------------- 

1.2. Solicita ainda informação sobre os custos associados à operação, 
nomeadamente taxas e compensações devidas. -------------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 
2.1. Não foram apresentados antecedentes --------------------------- 
3. NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (IGT) ------------------ 

3.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 
os prédios em questão abrangem as seguintes classes de espaços: ----- 

a) Uma parcela junto à EN 213 localiza-se em espaços Classe 1- 

Espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 1.3 – Outros 

aglomerados;-------------------------------------------------------- 

b) Uma parcela em Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da 

Categoria 4.3 – Espaços agroflorestais e subcategoria 4.3.A– espaços 

agroflorestais comuns; ---------------------------------------------- 

c)  Uma parcela em Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais, da 
Categoria 4.2 – Espaços agrícolas e subcategoria 4.2.A– espaços 

agrícolas defendidos (RAN); ----------------------------------------- 

3.2. Segundo a mesma planta de ordenamento, sobre uma parcela do 
prédio impende o condicionamento da área de Reserva dos “barreiros de 

Chaves” (artigo 61º do regulamento). -------------------------------- 

3.3. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, impedem sobre o prédio 
as seguintes servidões e restrições de utilidade pública: ----------- 

a) O prédio confronta a nascente com a Estrada Nacional 213; ------- 
b) Sobre uma parcela do prédio encontra-se demarcada a Servidão 

aeronáutica (aeródromo de Chaves). --------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O processo apresentado é referente a um pedido de informação prévia, 

de acordo com o nº 2, do 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. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: --- 

a) Cd; ------------------------------------------------------------- 
b) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP): ----------- 

i. 1211/19990901, com área de 31.286 m2, matriz rústica nº 76, 

confrontando a nascente e a Sul com caminho público; ---------------- 

ii.  1210/19990901, com área 80 m2, matriz urbana nº 1, 

confrontando a norte com caminho público; --------------------------- 

c) Cópia de declaração da Câmara Municipal de Chaves de 22 de fevereiro 
de 2008 relativa à cedência de 100 m2 para execução de passeios ao 

longo da EN; -------------------------------------------------------- 

d) Termo de responsabilidade de conformidade com o regulamento geral 
do ruido, acompanhado de declaração da ordem dos engenheiros técnicos 

(Eng. Artur Alfredo Duarte Dias); ----------------------------------- 
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e) Termos de responsabilidade do autor do projeto e termo de 

responsabilidade das acessibilidades, acompanhado de declaração da 

ordem dos arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Lúcia Maria de leão Persegani); ------------------ 

f) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Lúcia 
Maria de leão Persegani); ------------------------------------------- 

g) Memória descritiva e justificativa (MDJ); ----------------------- 
h) Fotografias do local; ------------------------------------------- 
i) Quadro sinóptico; ----------------------------------------------- 
j) Peças desenhadas: ----------------------------------------------- 

i. Planta de localização e enquadramento; --------------------- 

ii. Planta ordenamento e condicionantes do PDM; ---------------- 

iii. Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do 

topografo e certificado (César Fernando Moura Barbosa); ------------- 

iv. Planta síntese; -------------------------------------------- 

v.Planta com as áreas de cedência para o domínio público; --------  

vi.Perfil; -------------------------------------------------------- 

vii. Acessibilidades; ---------------------------------------------- 
viii. Plantas com os traçados gerais das redes de infraestruturas 

de abastecimento de água, saneamento, pluviais, gás, iluminação 

pública e telecomunicações; --------------------------------------- 

k) Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de 
responsabilidade do autor. ---------------------------------------- 

6. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

6.1. O prédio em questão com 31.286 m2, confronta a nascente com a 
Estrada Nacional 213 a sul com a rua das Devesas e nas restantes 

confrontações com particulares. ------------------------------------- 

6.2. Sobre uma parcela do prédio em questão, mais concretamente numa 
faixa junto à EN213 e rua das Devesas, pretendem incidir uma operação 

de loteamento, prevendo 10 lotes destinados a moradias unifamiliares 

isoladas totalizando 6.594,60 m2 de área de lotes. ------------------  

6.3. Prevê ainda para cada um dos lotes 175 m2 de área de implantação 
e 295 m2 de área bruta de construção distribuídos por dois pisos e 

área de anexos com 55 m2, totalizando para o computo do loteamento 

2.950,00 m2 de área bruta de construção total. ---------------------- 

6.4. Prevê o reperfilamento da EN2 ao longo da área a lotar, criando 
uma baia de estacionamento, passeio arborizado e acesso automóvel a 

cada lote, e também passeio ao longo da rua das Devesas. ----------- 

6.5. Segundo o quadro sinótico prevê ceder 3.139,00 m2 de área. ---- 
7. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

7.1.  Pareceres externos: ------------------------------------------ 
a) Em função das servidões e restrições de utilidade pública 

demarcadas no local, de acordo com o artigo 13-Aº e do artigo 15º, do 

DL. Nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual, deverá ser 

consultada a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N), sugerindo-se a consulta às seguintes entidades: ----- 

i. Infraestruturas de Portugal (IP), em razão da confrontação da 
pretensão com a Estrada Nacional nº 213; ---------------------------- 

ii. Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), decorrente da 

servidão aeronáutica. --------------------------- 

b) No seguimento da informação técnica nº 913/SCOU/2020, com despacho 
superior de 6/6/2020, pelo portal autárquico do RJUE, foi promovida a 

consulta à CCDR-N (requerimento nº CHV2020/00233), nos termos do 

artigo 13-Aº e do artigo 15º, do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação atual, englobando a consulta às entidades acima mencionadas. 
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c) Pelo ofício com a referência nº OF_DPGU_FC_10234/2020, a CCDR-N 
emitiu parecer com “decisão desfavorável à pretensão” que se anexa a 

esta informação para conhecimento integral. -------------------------  

d) As razões do parecer desfavorável incidem nas questões levantadas 
pelas Infraestruturas de Portugal, resumidamente, sobre o agravamento 

das condições de segurança na EN 213, relativa à abertura dos acessos 

à EN213 e a previsão da baia de estacionamento, e ainda a distância 

dos muros de vedação relativamente à zona da estrada. --------------- 

7.2. Consultas internas: ------------------------------------------- 
Os traçados gerais das infraestruturas de abastecimento de água, de 

águas residuais e pluviais foram enviados para a Divisão de Ambiente, 

que enviou os traçados existentes destas redes em anexo a esta 

informação. -------------------------------------------------------- 

7.3. Conformidade com o PDM: --------------------------------------- 
a) O uso previsto – habitação unifamiliar, bem como os números de 
pisos está de acordo com a disciplina prevista para a classe 1 – solo 

urbano ou urbanizável, da categoria 1.3 – outros aglomerados, para a 

frente de rua em que se insere; ------------------------------------- 

b) Como já foi referido, os espaços inseridos na classe 1 compreende 
uma faixa/parcela de 30 metros da berma da E.N. 213; ---------------- 

c) Nesse pressuposto, a operação de loteamento ultrapassa parcialmente 
o limite do perímetro urbano previsto na planta de ordenamento do PDM 

conjugada com o seu regulamento; ------------------------------------ 

d) O pedido prevê ainda a cedência para equipamento público de uma 
área inserida em solo da classe 4; ---------------------------------- 

e) Considerando que os loteamentos só poderão incidir em áreas 

situados dentro do perímetro urbano, já urbanizado ou cuja urbanização 

se encontre programada, conforme artigo 41º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação. ---------------------------------------- 

f) Considerando que em solos da classe 4, estão proibidas as operações 
de loteamento, de acordo com o nº 2, do artigo 34º do regulamento do 

PDM. ---------------------------------------------------------------  

g) Assim sendo, considerando que a delimitação da operação de 

loteamento extravasa parcialmente o limite do perímetro urbano, nas 

situações acima indicadas, considera-se que a proposta de operação de 

loteamento, não terá viabilidade do ponto de vista da norma legal 

acima indicada. ----------------------------------------------------- 

7.4. Obras de urbanização: ----------------------------------------- 
a) Sem prejuízo necessidade de reformulação da proposta de forma a 
obter pronuncia favorável da entidade que tutela a EN 213 – 

Infraestruturas de Portugal, deverá ser previsto o reperfilamento 

deste arruamento em toda a frente de rua da EN.213, isto é, 

inclusivamente no troço não incluído na área a lotear onde se situa a 

ruina. ------------------------------------------------------------- 

7.5. Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas e equipamentos: ------------------------------------- 

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) Para o uso em questão – habitação unifamiliar, a área a destinar 

globalmente a esses usos deverá ser 0,35 m2/m2 de área bruta de 

construção; --------------------------------------------------------   

c) A área afeta para espaços verdes e de utilização coletiva deverá 

ser no mínimo 0,20 m2/m2 de área bruta de construção. --------------- 

7.6. Áreas de cedência: -------------------------------------------- 
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a) 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; ----------------------------------------------- 

b) A área global máxima exigível para a integração no domínio 

público, será de 40% da área total do terreno objeto da operação de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

c) Refere ainda a alínea b), do nº 2, do artigo 21º, que para o fim 

de equipamento público a percentagem de 25% da área bruta de 

construção; -------------------------------------------------------- 

d) Na alínea b) do mesmo artigo, a área a ceder para espaços 

públicos, como 15% da área global do terreno objeto da operação de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

e) A proposta prevê as seguintes áreas de cedência, totalizando 

3.139,00 m2: -------------------------------------------------------- 

i. Infraestruturas viária de 899,70 m2, que correspondem ao 

reperfilamento da EN213 e da rua das Devesas, incluindo estacionamento 

e passeios; --------------------------------------------------------- 

ii. Refere ainda a cedência antecipada para passeio efetuada em 2008 
de 100 m2 do qual junta declaração da Câmara Municipal; ------------- 

iii. Equipamentos públicos de utilização coletiva de 2.139,30 m2, uma 
parcela junto à rua das Devesas em espaços classificado como 

agroflorestal comum; ------------------------------------------------  

a) A área de cedência para equipamento público proposta estará em 

solo da classe 4, e, portanto, terá que ser excluída da operação de 

loteamento. Também não parece plausível a cedência para o domínio 

público/privado como uma compensação em espécie, a analisar pela 

competente Comissão Municipal, atendendo a que não será uma parcela 

de terreno suscetível de ser urbanizada, nem se antevê como de 

interesse para o Município de Chaves; ------------------------------- 

b) Uma vez que pelas razões acima indicadas a proposta não estará 

em condições de merecer aprovação, considera-se extemporânea a 

verificação do cumprimento destes indicadores. ---------------------- 

7.7. Compensações: ------------------------------------------------- 
f) Caso não haja lugar a cedência, ou a área cedida seja inferior 

ao previsto, haverá lugar a compensações, calculado de acordo com o 

regulamento municipal de Liquidação e cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas, nos seus artigos 28º a 31º. ---  

g) Pese embora a proposta em análise terá que ser reformulada como 

acima se refere, refere-se desde já que o artigo 30º do referido 

regulamento, indica a fórmula para obter o valor da compensação, que 

a seguir se reproduz: ----------------------------------------------- 

C = LK × A (m2) × V ------------------------------------------------- 

         2 --------------------------------------------------------

Em que: ------------------------------------------------------------- 

C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------- 

L = Factor de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

de Chaves); --------------------------------------------------------- 

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.os 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações; -------- 

A = Valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------- 

V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada (492,00 € conforme portaria nº3/2020, de 13 de janeiro). 

8. FUNDAMENTOS DA PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------- 

8.1. Considerando que a proposta em análise mereceu parecer 

desfavorável da CCDR-N, nº OF_DPGU_FC_10234/2020. ------------------- 
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8.2. Considerando que a operação de loteamento só poderá incidir sobre 
solos incluídos no perímetro urbano, incluindo as áreas a ceder, o que 

não se verifica totalmente na presente proposta. -------------------- 

8.3. Considerando que as áreas a afetar às infraestruturas 

urbanísticas bem como de cedência terão que ser reformuladas, de acordo 

com as orientações das Infraestruturas de Portugal e por não se 

justificar uma área para equipamento público na localização proposta.  

8.4. Pese embora a contabilização da área já cedida antecipadamente 
para passeio da EN213 em cerca de 100 m2, como área de cedência desta 

operação de loteamento, tal área não é atualmente contabilizada no 

pedido como pertencente ao prédio a lotear. Nesse sentido, deverá ser 

revisto o quadro sinóptico/planta síntese/planta de cedências de forma 

a que o somatório da i) área de lotes, com as ii) áreas de cedências 

(antecipada e atuais) e iii) parcela excluída da operação de loteamento 

perfazer a área total do prédio. ------------------------------------  

8.5. Refere-se ainda que o regulamento municipal para operação de 
loteamento prevê ainda a entrega de fichas de lotes. ---------------- 

8.6. Uma vez que a proposta em análise terá que ser reformulada não 
poderá ser desde já calculado o valor de taxas e compensações 

aplicáveis. -------------------------------------------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

9.1. Em função do anteriormente exposto, coloca-se à consideração 
superior, que se encaminhe o processo para reunião do executivo 

camarário, de forma a que se adote projeto de decisão desfavorável, 

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

9.2. Caso o ponto anterior mereça aprovação, 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.  

9.3. Deverá ainda ser remetido cópia do parecer da CCDR-N com nº 
OF_DPGU_FC_10234/2020, tal como previsto no nº 2, do artigo 16º do 

RJUE para conhecimentos da requerente e de forma a num eventual novo 

pedido atender ao nele referido. ------------------------------------ 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 15 de outubro de 2020 ---------------------------------------  

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- OF_DPGU_FC_10234/2020 da CCDR-N; ---------------------------------- 

- Informação fornecida pela Divisão de Ambiente relativa às redes de 

Abastecimento de Água e de Águas residuais. ------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 15/10/2020. ---------------------------------------- 

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 16/10/2020    ---------------------------------------------

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. CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO – RUA MÃE D`ÁGUA, LOTE 222 – COCANHA – 

OUTEIRO SECO – GILBERTO DA SILVA – PROCESSO Nº 424/04 – INFORMAÇÃO Nº 

1756/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 15/10/2020. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

1705/20, referente ao processo n.º 424/04, o Sr.  Gilberto da Silva   

solicita nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (doravante designado por RJUE) 

e artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(de seguida designado por RMUE), a legalização da obra referente à 

alteração de edifício com licença inicial de obras nº183/87 situada 

no lote nº222 do loteamento nº2/81 (vulgo Flavitur). ---------------- 

Por requerimento nº2169/20 vem apresentar elementos de forma a 

colmatar as deficiências referenciadas no auto de vistoria. --------- 

1. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

O imóvel situa-se no loteamento inicialmente titulada pelo alvará nº 

2/81 em nome de Flavitur, S.A. e caducado a 4/02/1997 e com esta todos 

as condições do referido loteamento. Posteriormente foi revitalizado 

o loteamento por alvará nº1/2011 que ora se encontra também caducado. 

A construção existente no lote foi inicialmente licenciada por alvará 

de licença nº 247/86 (no lote de área de 280m2) destinado a habitação 

numa implantação de 63 m2 e área bruta de construção de área bruta de 

construção de 171m2 desenvolver-se pelos 3 pisos. ------------------ 

Verifica-se pelo processo nº424/04 que o sr. Gilberto da Silva veio 

solicitar a aprovação de projeto de arquitetura para construir um 

anexo no lote em causa com uma área de 68.50m2, tendo o mesmo sido 

indeferido a 2 de julho de 2004. ----------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

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

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

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

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

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

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

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

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

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

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

2.3.  - Nos instrumentos de Gestão Territorial ---------------------
A construção encontra-se no lote nº222 do designado loteamento de 

Flavitur, S.A alvará nº 2/81 que foi caducado a 4 /02/1997 e com esta 

caducidade todos as condições do referido loteamento. Posteriormente 

foi revitalizado o loteamento por alvará nº1/2011 que ora se encontra 

também caducado. -------------------------------------------------- 

Assim e como ambos os loteamentos se encontram caducados as suas 

especificações/ parâmetros urbanísticos não são tidas em consideração 

em processos de licenciamento/legalizações nos seus lotes, ficando 

estes lotes com características semelhantes como se de parcelas avulso 

se tratasse. Consequentemente a todo o atrás referido o tratamento da 

edificação nestes lotes far-se-á com a análise da pretensão com recurso 

ao regime de instrumentos de planeamento territorial em vigor no caso 

vertente o PDM. Como a parcela se situa em Zona urbana categoria 1.1- 
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Cidade de Chaves e nos termos do artigo 19 do regulamento do teremos 

como parâmetros urbanísticos (entre outr0s) Ic≤1.2; Cércea máxima- 20 

metros; nº máximo de pisos- 6; -------------------------------------- 

3. Caracterização e análise --------------------------------------  

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

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE por se 

tratar de uma legalização com exceção de: --------------------------- 

• certidão da conservatória do registo predial do prédio -------- 

3.2. Caracterização do pedido -------------------------------------- 
Da análise do projeto de arquitetura apresentado verifica-se que o 

requerente em relação ao projeto licenciado acima referido levou a 

efeito ampliações quer a nível de implantação (aumento de 118m2) quer 

a nível de área bruta de construção (acréscimo de 167.75m2). As 

alterações verificaram-se a nível de cave e criação de um anexo de 

cave e r/c. --------------------------------------------------------- 

As características do lote e imóvel serão: -------------------------- 

 
3.3. Análise da pretensão ------------------------------------------ 
É pretensão do requerente a legalização da ampliação de um imóvel 

destinado a habitação quer a nível de implantação (aumento de 118m2) 

quer a nível de área bruta de construção (acréscimo de 167.75m2). --- 

Assim e como se explicita no ponto 3.3 da presente informação a analise 

da pretensão com recurso ao regime de instrumentos de planeamento 

territorial em vigor no caso vertente o PDM. Como a parcela se situa 

em Zona urbana  categoria 1.1- Cidade de Chaves  e  dado a 

impossibilidade de definir uma moda conforme o descrito na alínea a) do 

nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM  a edificabilidade na parcela  é 

condicionada pelo descrito na  alínea a1)  e assim teremos como parâmetros 

urbanísticos (entre outr0s) Ic≤1.2; Cércea máxima- 20 metros; nº 

máximo de pisos - 6; ------------------------------------------------ 

Verifica-se cumprimento do ai estabelecido dado que o índice Ic≤1.2, a 

construção é de 3 pisos com uma cércea inferior a 20m ------------------ 

Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 80% da 

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

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

do artº. 20º do RJUE. ----------------------------------------------- 

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

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

como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem 

como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, 

sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal 

diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham 

instrutóriamente o procedimento de legalização. --------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº20/2020 a comissão 

considerou que havia necessidade de correções na edificação objeto de 

vistoria. ---------------------------------------------------------- 

Por requerimento nº2169/20 são apresentados elementos de forma a sanar 

as deficiências referenciadas no auto de vistoria. ------------------ 

4. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

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

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

•  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

• Por vistoria realizada a 10 de setembro e face aos elementos 

apresentados por requerimento nº2169/20 constata-se não haver objeções 

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

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo a todo o supracitado no ponto 4 da presente informação e 

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

de legalização da operação urbanística correspondente a ampliação de 

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

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

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

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

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

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

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar e da 

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

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. Refira-se ainda que a emissão do titulo-autorização de 

utilização com menção expressa que a edificação do anexo foi sujeita 

ao procedimento de legalização ficará ainda condicionada ao pagamento 

das correspondentes taxas municipais. -------------------------------

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

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

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

seu valor em 547.20 € de acordo com mapa de medição em anexo: -------

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

- Cálculo das taxas administrativas-(TA) --------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 1 

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

66.90€ 



                                                                F. 291 

                                                                  _____________________ 

 
15 Reconstrução ou alteração, acresce ao valor referido em 1., 

por m2 
 

 
 

a) 

Por metro quadrado da área de intervenção 

168,00 

€ 2,20€ 
369,60€ 

 TOTAL    

436,55 

€ 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU --------------- 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 

72.º Autorização de Utilização       

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

nº2 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no 

número 1 
 11.10€ 11.10€ 

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

construções autónomas contíguas, ou inseridas, ou não, em 

processos referentes a edifícios identificados supra, 

acrescem, por unidade de ocupação, aos valores fixados 

nos números anteriores 

1 2,75 € 2,75 € 

  TOTAL      42,75 € 

     

Cálculo das taxas de vistorias TV 

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 

75º Vistoria para efeito de autorização       

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

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

1) 
Habitação unifamiliar 1 12.20 € 12.20 € 

  TOTAL      67.90 € 

Valor total das taxas ----------------------------------------------- 

taxas administrativas-TA 436,55 €  

taxas de autorização de utilização TAU         42,75 €  

taxas de vistorias TV 67.90 €  

Valor total  547.20 €  

• Refira-se que o respetivo título autorização de utilização ficará 

condicionado à apresentação da certidão da conservatória do registo 

predial do prédio. -------------------------------------------------- 

A consideração superior --------------------------------------------- 

Chaves,15 de Outubro de 2020 ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, 

DATADO DE 15/10/2020: ----------------------------------------------- 

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 16/10/2020    ---------------------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – LUGAR DE CAMPO 

REDONDO – VILA NOVA DE VEIGA – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – JOSÉ FREITAS DOS 

SANTOS – PROCESSO Nº 458/20 – INFORMAÇÃO Nº 274/SAA/2020 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE 

TÉCNICA PAULA DIAS, DATADA DE 19/08/2020. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I -INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------   

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1285/20, veio o Sr. José Freitas dos Santos, solicitar a aprovação da 

legalização das obras de ampliação de uma habitação unifamiliar, já 

titulada com a licença de obras n.º 381/83 e da construção de um anexo, 

no lugar de Campo Redondo – Vila Nova de Veiga, freguesia de São Pedro 

de Agostém. ---------------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 3 de agosto de 2020, sob a 

informação técnica nº 1187/SCOU/2020, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização das obras solicitado sob esse requerimento, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no nº 1 e 2, do artigo 

42.º, da Alteração e Republicação do regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em DR 2ª Série - n.º 76, de 18/04. ---   

Foi dado ao interessado o prazo de 10 dias para, em audiência prévia 

vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o projeto de decisão 

acima pré-anunciado, nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º 

do Código de Procedimento Administrativo. A notificação foi realizada 

em 24/08/2020. ------------------------------------------------------  

Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar sobre o 

sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica n.º 

1187/SCOU/2020. ----------------------------------------------------  

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

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização das 

obras de ampliação de uma habitação unifamiliar, com o alvará de 

licença n.º 381/83 e da construção de um anexo, solicitado sob o 

requerimento n.º 1285/20. -------------------------------------------  

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---  

2.3-      Após competente despacho 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. --------------------------------------------  

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRª ARQUITETA SOFIA COSTA 

GOMES, DATADO DE 19/10/2020. ---------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19/10/2020    ---------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. “REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATUR”. RECEÇÃO DEFINITIVA.- 

Foi presente a informação nº 359/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 235 de 5 de dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

da Envolvente do AQUANATUR”. ---------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 5 de agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “SINOP, Sociedade de Infraestruturas e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 9 de 

setembro de 2013. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.920.530,34€ (Um milhão, 

novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 27 de novembro de 2013. --------------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de novembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

lista de Erros e Omissões de projeto no valor de 7.765,11€, com um 

prazo de execução de 5 dias. ---------------------------------------- 

8. A receção provisória tem data de 29 de junho de 2015. ----------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 3 de fevereiro de 2020, o Município de Chaves aprovou libração 

da garantia da obra no valor de 260.319,87€, correspondente ao 1.º, 

2.º, 3.º e 4.º anos do prazo de garantia. --------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, através de 

ofício que deu entrada nos serviços do Município com o n.º 7135 do dia 

29 de junho de 2020, vem solicitar a execução da receção definitiva 

da obra. ------------------------------------------------------------ 
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2. Em resposta ao solicitado, tendo decorrido o prazo de garantia da 

obra, de acordo com o estipulado no Artigo 394.º do Código dos 

Contratos Públicos, foi efetuada vistoria à obra, de acordo com Auto 

de Vistoria que se anexa, conjuntamente com o representante do 

empreiteiro -------------------------------------------------------- 

3. Na vistoria verificou-se não haver anomalias técnicas e que os 

trabalhos se encontram executados dentro das condições técnicas 

previstas no projeto e em conformidade com o caderno de encargos e 

demais elementos técnicos, não apresentando anomalias resultantes de 

defeitos de execução. ----------------------------------------------- 

4. O adjudicatário, no ato de assinatura do contrato inicial, prestou 

caução através de Garantia Bancária n.º 72006293458, emitida pela 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de vale do Sousa e Baixo Tâmega, C.R.L 

em 17 de julho de 2013, no valor de 192.053,03€, correspondente a 10% 

do valor do contrato. ----------------------------------------------- 

5. No ato de assinatura do contrato adicional, o adjudicatário prestou 

caução através de Depósito de Garantia, efetuado na tesouraria 

Municipal no dia 5 de dezembro de 2014, através de Guia n.º 263/2014, 

no valor de 776,51€, correspondente a 10% do valor do contrato. ----- 

6. Foi efetuada a retenção de 5% do valor de cada auto de medição, de 

acordo com o seguinte: ---------------------------------------------- 
Autos de Medição Valor dos Autos Retenção nos Autos (5%)  

n.º 1 a n.º 29 1.920.530,37€ 96.026,50€ 

n.º 1 Erros e Omissões 7.765,11€ 465,91€ 

7. Em 3 de fevereiro de 2020, foi efetuada a seguinte liberação da 

caução: ------------------------------------------------------------ 

Contrato Tipo Caução 

Liberação da 

Caução 90% 

1.º, 2.º, 3.º 

e 4.º Anos 

Contrato Inicial 
Garantia Bancária n.º 72006293458 

Caixa Agrícola em 17 de julho de 2013 
192.053,03€ 172.847,73€ 

Autos de Medição 

n.º 1 a n.º 29 
Retenção nos autos 96.026,50€ 86.423,85€ 

Contrato Adicional 
Guia Deposito n.º 263/2014 

em 5 de dezembro de 2014 
776,51€ 698,86€ 

Autos de Medição 

n.º 1 Erros e Omissões 
Retenção no auto 388,26€ 349,43€ 

  Total 260.319,87€ 

8. Apos a liberação da caução, resultam as seguintes garantias ainda 

por libertar: ------------------------------------------------------- 
Contrato Tipo Caução 

Contrato Inicial 

Garantia Bancária n.º 72006293458 

Caixa Agrícola em 17 de julho de 

2013 

19.205,00€ 

Autos de Medição 

n.º 1 a n.º 29 
Retenção nos autos 9.602,00€ 

Contrato Adicional 
Guia Deposito n.º 263/2014 

em 5 de dezembro de 2014 
77,00€ 

Autos de Medição 

n.º 1 Erros e Omissões 
Retenção no auto 38,00€ 

 Total 28.922,00€ 
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III – Da Proposta --------------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Que de acordo com o estipulado no Artigo 398.º do Código dos 

Contratos Públicos, dado que as obras não apresentam deficiências, 

seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ------------------------- 

c) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Órgão Executivo, sejam extintas as garantias da empreitada no valor 

de 28.922,00€, correspondente ao valor ainda por libertar. ---------- 

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

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de vistoria -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.19. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - TRABALHOS COMPLEMENTARES ----------------------- 

Foi presente a informação nº 360/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 216 de 11 de novembro de 2020, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

4- REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E RUA DE SANTO 

AMARO”. ------------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de janeiro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “José Moreira Fernandes & Filhos, Lda.”, a execução 

da referida empreitada. --------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 9 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 458 665,39 € (quatrocentos 

e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e 

nove cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

• O auto de consignação é de 16 de março de 2020. ----------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 2 de abril de 2020. -------------------- 

5. Os trabalhos previstos na presente empreitada consistem na 

requalificação de várias ruas, nomeadamente, Av. Luis Chaves, Rua Reis 

Ventura e Rua Santo Amaro, dotando-as de melhores condições de conforto 

e segurança para os utentes. É pretensão beneficiar a mobilidade 
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pedonal e os aspetos funcionais da via, prevendo-se, a reestruturação 

dos passeios, a reorganização dos lugares de estacionamento, a 

melhoria da sinalização rodoviária e a introdução de espécies 

arbóreas. Serão efetuados novos pavimentos, tanto nos arruamentos como 

nos passeios, antecedidos da remodelação total de infraestruturas 

enterradas, tais como, rede de abastecimento de água, rede de aguas 

residuais domesticas, infraestruturas elétricas e telecomunicações, 

como também da substituição parcial da rede e águas pluviais. ------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Trabalhos de erros e omissões ----------------------------------- 

1.1  Na rua Reis Ventura, só na área do novo traçado do arruamento, 

está contemplado no projeto de execução, a fresagem do pavimento 

betuminoso e a aplicação de uma camada de betuminoso com caraterísticas 

de desgaste. Contudo, para a correção das pendentes do traçado da via, 

constata-se a necessidade de proceder à escarificação do pavimento e 

consequentemente à execução da sua base com material britado de 

granulometria extensa; ---------------------------------------------- 

1.2   Na Av. Luis Chaves, a colocação da tubagem de diâmetro 315mm, do 

novo coletor de águas residuais domesticas, atravessa um aqueduto de 

águas pluviais, existente em betão armado com dimensões de 1,75m de 

largura e altura de 1,05 m, no sentido transversal à faixa de rodagem, 

obstruindo deste modo, parte do seu livre escoamento. Tal situação, 

obriga à execução do alargamento do aqueduto, na zona da obstrução, 

com a execução de paredes e laje em betão armado e a introdução de 

tubos duplos de diâmetro 400mm, devidamente protegidos com betão, dada 

a sua pouca profundidade; ------------------------------------------- 

1.3   Do mesmo modo, a colocação da tubagem nova de saneamento e 

abastecimento de água, tem de ser protegida com forras, no 

atravessamento das várias infraestruturas existentes; --------------- 

1.4   Trata-se assim de erros de projeto, ao não avaliar a execução 

destes trabalhos dadas as infraestruturas existentes, originando, 

igualmente uma omissão, ao não serem os mesmos quantificados -------- 

2. Trabalhos resultantes da alteração ao projeto ------------------- 

2.1   Na rua Reis Ventura, encontra-se localizado o loteamento nº15/92 

do Sr. Norberto dos Anjos Fernandes, cujo projeto de infraestruturas 

elétricas, aprovado por deliberação camararia de 21/01/1992, consistiu 

apenas na instalação de um cabo aéreo, apoiado em três postes. No 

referente às infraestruturas de telecomunicações, nada foi 

contemplado; ------------------------------------------------------- 

2.2   Neste contexto, dadas as intervenções a nível de pavimentos 

novos, foi expressa intenção superior, de executar as infraestruturas 

elétricas e telecomunicações necessárias, sendo que tal situação 

implica trabalhos complementares, que se reportam ao fornecimento e 

colocação de tubagem para negativos, de execução de caixas de visita 

e todos os trabalhos que lhes estão associados; --------------------- 

2.3   Do mesmo modo, constata-se que os ramais de abastecimento de 

água, existentes, não têm a respetiva válvula de seccionamento, pelo 

que se torna necessário e imprescindível, a sua colocação; ---------- 

3. Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades ---- 

3.1  Trabalhos de erros e Omissões - A par da verificação dos limites 

impostos pelo CCP em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à 

verificação do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos 

trabalhos para suprimento de erros e omissões, por força do disposto 

no artigo 378º do referido diploma. Neste propósito, os trabalhos 

apresentados, não eram detetáveis na fase de formação do contrato, 

apenas poderiam ser detetados na fase de execução da obra. Deste modo 



                                                                F. 297 

                                                                  _____________________ 

 
a decisão sobre a sua execução, compete ao dono de obra, pelo que a 

responsabilidade dos mesmos também. --------------------------------- 

3.2   Trabalhos resultantes da alteração ao projeto - Do mesmo modo, o 

dono de obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos 

complementares, cuja execução ordene ao empreiteiro. Tais trabalhos, 

não podem ser objeto de uma empreitada autónoma, visto verificar-se 

uma relação de indispensável complementaridade, uma vez que sem esses 

trabalhos, o resultado da obra, não realizaria de modo satisfatório, 

o objetivo de interesse publico, que se pretende realizar. ---------- 

4. Conclusão ------------------------------------------------------- 

4.1   Tendo em consideração que se tratam, de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o 

apuramento dos custos, tendo-se obtido, o seguinte: ----------------- 

Trabalhos Complementares no valor total de 17.739,42€, sendo: ------- 

-Trabalhos Complementares com preços contratuais: 9.564,75€, 

representam 2,09% do valor contratual ------------------------------- 

-Trabalhos Complementares com preços acordados: 8.174,67€, representam 

1,78% do valor contratual ------------------------------------------- 

Os valores apresentados, não incluem o IVA -------------------------- 

4.2  O somatório do preço dos trabalhos complementares, apurados até à 

data, corresponde a 3,87% do preço contratual, verificando-se assim o 

respeito pelo limite de 10%, imposto pelo artigo 370º do CCP. ------- 

4.3   A estimativa orçamental proposta é constituída com preços 

unitários contratuais e preços unitários acordados, conforme mapa de 

medições em anexo. Os preços unitários acordados resultam da aplicação 

da avaliação de custos compostos, tendo em atenção as quantidades 

referidas no mapa de trabalhos e peças escritas, que compõem a presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

4.4   Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 

correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os 

preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de 

anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos. 

Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais 

como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as 

acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e 

condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, 

diretos e indiretos. ------------------------------------------------ 

III – Da Proposta em sentido Estrito -------------------------------- 

1. Considerando que os e Trabalhos Complementares, de acordo com o nº 

3 do Artigo 378º, do CCP, são da responsabilidade do Dono de Obra; -- 

2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente 

modificação objetiva ao contrato, é de 17.739,42€ (dezassete mil 

setecentos e trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), Iva não 

incluído, o que representa 3,87% do valor contratual; --------------- 

3. Face ao exposto propõe-se o seguinte procedimento: -------------- 

3.1  Submeter a proposta de Trabalhos Complementares à aprovação do 

Órgão     Executivo Municipal; -------------------------------------- 

3.2  Aprovação dos preços não previstos no contrato; ---------------- 

3.3  Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 15 dias, 

de acordo com o artigo 373º do CCP; --------------------------------- 

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

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da 

obrigação de executar os referidos trabalhos; ----------------------- 
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3.5  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; --------------------------------------- 

3.6  Caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato; ----------- 

3.7  O valor da proposta, dispensa a publicitação prevista no nº1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXO: Mapa de quantidades com estimativa orçamental ---------------- 

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

MINUTA DO 1ª ADICIONAL AO CONTRATO Nº 05/2020 - PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS 

CHAVES E RUA DE SANTO AMARO” – TRABALHOS COMPLEMENTARES. ------------ 

No dia … de …… de 2020, celebram o 1ª adicional ao contrato para 

execução da empreitada “Lote 4 – Requalificação da Rua Reis Ventura, 

Av. Luís Chaves e Rua de Santo Amaro” – Trabalhos Complementares, pelo 

preço total de € 17.739,42 (dezassete mil, setecentos e trinta e nove 

euros e quarenta e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara, 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, JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, LDA., com 

sede na ……………………….. Pessoa Coletiva nº …………., com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de ……….., titular do 

Alvará de Construção nº ………… - PUB, com o capital social de ……….. 

euros, legalmente representada por …………, (estado civil), natural de 

……., residente na…………o 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. --------- 

• No passado dia 09 de março de 2020, foi celebrado um contrato de 

empreitada designado por “Lote 4 – Requalificação da Rua Reis Ventura, 

Av. Luís Chaves e Rua de Santo Amaro”- Contrato nº 05/2020 -, pelo 

valor de € 458 665,39 (quatrocentos e cinquenta e oito euros, 

seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com a empresa “José Moreira 

Fernandes & Filhos, Lda.” NIPC 502046376, tendo obtido “visto tácito” 

pelo Tribunal de Contas em 21/05/2020 – Processo nº 1220/2020; ----- 

• Os trabalhos previstos na presente empreitada consistem na 

requalificação de várias ruas, nomeadamente, Av. Luís Chaves, Rua Reis 

Ventura e Rua Santo Amaro, dotando-as de melhores condições de conforto 

e segurança para os utentes. É pretensão beneficiar a mobilidade 

pedonal e os aspetos funcionais da via, prevendo-se, a reestruturação 

dos passeios, a reorganização dos lugares de estacionamento, a 

melhoria da sinalização rodoviária e a introdução de espécies 

arbóreas. Serão efetuados novos pavimentos, tanto nos arruamentos como 
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nos passeios, antecedidos da remodelação total de infraestruturas 

enterradas, tais como, rede de abastecimento de água, rede de águas 

residuais domésticas, infraestruturas elétricas e telecomunicações, 

como também da substituição parcial da rede e águas pluviais. ------ 

Trabalhos de erros e omissões --------------------------------------- 

• Na rua Reis Ventura, só na área no novo traçado do arruamento, 

está contemplado no projeto de execução, a fresagem do pavimento 

betuminoso e a aplicação de uma camada de betuminoso com caraterísticas 

de desgaste. Contudo, para a correção das pendentes do traçado da via, 

constatou-se a necessidade de proceder à escarificação do pavimento e 

consequentemente à execução da sua base com material britado de 

granulometria extensa; --------------------------------------------- 

• Na Av. Luís Chaves, a colocação de tubagem de diâmetro 315mm, do 

novo coletor de águas residuais domésticas, atravessa um aqueduto de 

águas pluviais, existente em betão armado com dimensões de 1,75m de 

largura e altura de 1,05m, no sentido transversal à faixa de rodagem, 

obstruindo deste modo, parte do seu livre escoamento. Tal situação, 

obriga à execução do alargamento do aqueduto, na zona da obstrução, 

com a execução de paredes e lage em betão armado e a introdução de 

tubos duplos de diâmetro 400mm, devidamente protegidos com betão, data 

a sua pouca profundidade; ------------------------------------------ 

• Do mesmo modo, a colocação da tubagem nova de saneamento e 

abastecimento de água, tem de ser protegida com forras, no 

atravessamento das várias infraestruturas existentes; --------------- 

• Trata-se assim de erros de projeto, ao não avaliar a execução 

destes trabalhos dadas as infraestruturas existentes, originando, 

igualmente uma omissão, ao não serem os mesmos quantificados. ------ 

Trabalhos resultantes da alteração ao projeto ---------------------- 

• Na rua Reis Ventura, encontra-se localizado o loteamento nº15/92 

do Sr. Norberto dos Anjos Fernandes, cujo projeto de infraestruturas 

elétricas, aprovado por deliberação camarária de 21/01/1992, consistiu 

apenas na instalação de um cabo aéreo, apoiado em três postes. No 

referente às infraestruturas de telecomunicações, nada foi 

contemplado; ------------------------------------------------------- 

• Neste contexto, dadas as intervenções a nível de pavimentos 

novos, foi expressa intenção superior, de executar as infraestruturas 

elétricas e telecomunicações necessárias, sendo que tal situação 

implica trabalhos complementares, que se reportam ao fornecimento e 

colocação de tubagem para negativos, de execução de caixas de visita 

e todos os trabalhos que lhes estão associados: -------------------- 

• Do mesmo modo, constata-se que os ramais de abastecimento de água 

existentes, não têm a respetiva válvula de seccionamento, pelo que se 

torna necessário e imprescindível, a sua colocação; ---------------- 

Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades -------  

• Trabalhos de Erros e Omissões – A par da verificação dos limites 

impostos pelo CCP em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à 

verificação do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos 

trabalhos para suprimento de erros e omissões, por força do disposto 

no artigo 378º do referido diploma. Neste propósito, os trabalhos 

apresentados, não eram detetáveis na fase de formação do contrato, 

apenas poderiam ser detetados na fase de execução da obra. Deste modo 

a decisão sobre a sua execução, compete ao dono da obra, pelo que a 

responsabilidade dos mesmo também. --------------------------------- 

• Trabalhos resultantes da alteração ao projeto – Do modo, o dono 

da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares, 
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cuja execução ordene ao empreiteiro. Tais trabalhos, não podem ser 

objeto de uma empreitada autónoma, visto verificar-se uma relação de 

indispensável complementaridade, uma vez que sem esses trabalhos, o 

resultado da obra, não realizaria de modo satisfatório, o objetivo de 

interesse público, que se pretende realizar. ----------------------- 

Assim, tendo em consideração que se tratam de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo qua a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o primeiro contratante, foi 

efetuado o apuramento dos custos, tendo-se obtido o valor de 17.739,42 

€, representando 3,87% do valor do contrato. ----------------------- 

- Trabalhos Complementares com preços contratuais: 9.564,75 €, que 

representam 2,09% do valor contratual. ----------------------------- 

- Trabalhos Complementares com preços acordados: 8.174,67 €, 

representam 1,78% do valor contratual. ----------------------------- 

Nos termos da Informação/Proposta Nº 360/DOP/2020, de 19 de outubro, 

aprovada em reunião do executivo camarário, do passado dia …. de …… 

de 2020, o somatório do preço dos trabalhos complementares, 

corresponde ao valor de 17.739,42 € (dezassete mil, setecentos e trinta 

e nove euros e quarenta e dois cêntimos), representando 3,87% do preço 

contratual, verificando-se assim o respeito pelo limite de 10% nos 

termos do artigo 370º, do CCP. ------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto trabalhos 

complementares referentes à empreitada “Lote 4 – Requalificação da Rua 

Reis Ventura, Av. Luís Chaves e Rua de Santo Amaro”, no montante de € 

17.739,42 (dezassete mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta 

e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos presentes trabalhos complementares é de 15 

dias. -------------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: …………..; ------------------------------------------------- 

2 – Com a assinatura do presente adicional ao contrato foi assumido o 

Compromisso Nº ……/2020 de …/…/2020, em cumprimento do disposto no nº2, 

do artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de 

junho. ------------------------------------------------------------- 

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

(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, depósito de garantia/garantia 

bancária, no dia … de …… de 2020, através da 2020/…/….., no valor de 

€ 886,97 (mil e noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos) 

correspondente a 5% do valor dos trabalhos de complementares, objeto 

do presente contrato, coincidindo o seu prazo com o términus da 

garantia inicial. -------------------------------------------------- 

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

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

inicial serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em 

vigor para o processamento das despesas públicas; ------------------ 

2 – A execução do presente adicional ao contrato inicial foi autorizada 

por deliberação camarária do passado dia …. de …… de 2020; --------- 

O Primeiro Contratante: ________ ----------------------------------- 

O Segundo Contratante: _________ ----------------------------------- 

Contrato nº …/20. --------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.20. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – RECEÇÃO DEFINITIVA --------------------- 

Foi presente a informação nº 366/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, II série, n.º 7 de 11 de Janeiro de 2011 concurso 

público, tendo como objecto a adjudicação da Fundação Nadir Afonso -- 

2. De harmonia com deliberação de câmara tomada no dia 16 de maio de 

2011, o Município de Chaves adjudicou á firma “Construções Europa Ar-

Lindo, S.A.” a execução da referida Empreitada. O acto adjudicatário 

veio a ser formalizado através da assinatura do competente contrato 

administrativo de Obras Púbicas, outorgado na Autarquia em 16 de junho 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

3. O valor de adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 4.771.380,52 Euros (quatro 

milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta euros e 

cinquenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

com um prazo de execução da obra, 540 dias a contar da data de aprovação 

do Plano de Segurança e Saúde da obra. ------------------------------ 

4. Em 20 de Maio de 2013, foi concedida, pelo Município, a autorização 

da cessão da posição contratual, á empresa “Edinorte – Edificações 

Nortenhas, S.A.”. --------------------------------------------------- 

5. Dando cumprimento á deliberação de Câmara de 20 de maio de 2013, 

em 27 de maio de 2013, a empresa Edinorte – Edificações Nortenhas, 

S.A., veio apresentar Garantia Bancário n.º 00125-02-1862913 do Banco 

Millennium, datada de 23 de maio de 2013, no valor de 171.007,28€, ou 
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seja, no valor correspondente aos trabalhos que faltam executar - 5% 

de 3.420.145.67€. --------------------------------------------------- 

6. Sequencialmente, a empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, 

solicitou a redução da garantia bancária, apresentada aquando da 

assinatura do contrato administrativo de Obras Públicas, bem como a 

libertação das quantias retidas nos autos de medição, tendo para o 

efeito apresentado a garantia bancária 00384160 do Banco Espírito 

Santo, S.A., no valor de 238.569,03€. ------------------------------- 

7. Ambas as informações, de redução da garantia do contrato e de 

libertação das quantias retidas, foram aprovadas em reunião de câmara 

do dia 2 de julho de 2013. ----------------------------------------- 

8. A referida garantia bancária – 00384160 do Banco Espírito Santo, 

S.A, correspondia, no entanto a 5% do valor global da obra, tendo, em 

reunião do dia 16 de junho de 2013, sido aprovada a sua redução para 

o valor de 67.561,75€ correspondente a 5% do valor dos trabalhos 

executados – 1.351.234,54€. Os trabalhos correspondentes a esta 

garantia foram já objeto de receção definitiva, conforme informação 

n.º 264/2019, tendo a respetiva mesma sido extinta. ----------------- 

9. A Empresa Edinorte – Edificações Nortenhas, S.A., apresentou, 

durante o desenvolvimento da obra, várias garantias destinadas a 

substituir a retenção do valor dos autos de medição. ---------------- 

10. Estas garantias já foram reduzidas em 30% do seu valor, 

correspondendo ao primeiro ano após a receção provisória. ---------- 

11. A obra foi objeto de uma receção provisória parcial, aos 30 dias 

do mês de janeiro de 2015, tendo-se tornado definitiva em 17 de junho 

do mesmo ano. ------------------------------------------------------

12. A empresa vem solicitar a receção definitiva dos trabalhos 

recebidos provisoriamente em janeiro de 2015, tendo em consideração 

que já decorreram 5 anos após essa data. ---------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Em reposta à solicitação referida, foi efetuada a vistoria dos 

trabalhos, tendo sido apontadas situações que careciam de reparação 

por parte do empreiteiro, conforme informação da DOP com o n.º 

105/2020. ---------------------------------------------------------- 

2 – Após terem sido efetuadas as intervenções apontadas, concluiu-se 

que estas se encontram reparadas e a funcionar, não existindo, assim, 

situações anómalas dentro dos elementos que se encontram em garantia.  

3 – Analisando as condições para que as obras possam ser objeto de 

receção definitiva: ------------------------------------------------- 

i) A receção definitiva ocorre quando termina o prazo de garantia da 

obra (n.º 1, artigo 398 do CCP) ------------------------------------- 

ii) De acordo com o n.º 2 do artigo 397 do CCP, prazo de garantia prazo 

de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes 

termos: ------------------------------------------------------------ 

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos --------------- 

construtivos estruturais; ------------------------------------------- 

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos ---------------- 

construtivos não estruturais ou a instalações técnicas; ------------- 

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos ------------- 

afetos à obra, mas dela autonomizáveis. ----------------------------- 

iii) De acordo o Despacho normativo n.º 9/2014 de 31 de julho, 

relativamente a edifícios para fins culturais, são elementos 

construtivos estruturais os seguintes: ------------------------------ 

a) Fundações diretas (sapatas, lintéis de fundação, ensoleiramentos, 

poços de fundação, … ------------------------------------------------ 

b) Fundações indiretas (estacas, maciços de encabeçamento, 

microestacas, …) ---------------------------------------------------- 
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c) Estruturas de contenção (estacas -prancha, paredes moldadas, muros 

de berlim, muros de munique, …) ------------------------------------- 

d) Superestrutura (pilares, lajes, vigas, paredes resistentes, …) -- 

e) Sistemas de pré-esforço Elementos da estrutura da cobertura 

(madres, travessas …) ----------------------------------------------- 

f) Estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura de pedra, 

estrutura mista ----------------------------------------------------- 

g) Desta forma, encontrando-se a obra em causa dotada dos elementos 

referenciados na alínea anterior, a receção definitiva só poderá 

ocorrer quando terminar o período de garantia, isto é, após o dia 

30/01/2025. -------------------------------------------------------- 

5 - Em resumo, as garantias prestadas para o cumprimento exato e 

pontual de todas as obrigações legais e contratuais, prestadas a favor 

do Município são as seguintes: -------------------------------------- 

Empresa Construções Europa Ar-Lindo, S.A. --------------------------- 
 Tipo Valor 

Contrato inicial 

 

Caução através de garantia bancária 

N00367588, Banco Espírito Santo, S.A. 

67.561,75€ 

(após redução por cessão da 

posição contratual) 

Garantia para reforço da caução 

N00384160, Banco espírito santo, S.A. 

67.561,75€ 

(após redução por cessão da 

posição contratual 

   

Total  135.123,50€ 

Empresa Edinorte, Construções Nortenhas, S.A. ----------------------- 
 Tipo Valor 

Contrato 

inicial  

Caução através de garantia bancária nr. 

00125-02-1862913, Millennium BCP 

171.007,28€ 

 

Reforço da Caução Garantia para reforço da caução nr. 

00125-02-1868445, Millennium BCP 

40.000,00€ 

 

Garantia para reforço da caução nr. 

00125-02-1892356, Millennium BCP 

50.000,00€ 

 

Garantia para reforço da caução nr. 

070-43.010154-6, caixa Económica 

Montepio Geral 

50.000,00€ 

 

Garantia para reforço da caução n.º 

GAR/14301238, BPI 

31.007,28€ 

 

   

Contrato 

Trabalhos a mais  Caução através de garantia bancária 

N962300488016207, Banco Santander 

Totta, S.A. 

15.606,01€ 

 

(10%) 

   

Total  357.620,57€ 

2 – Tendo em consideração a redução já efetuada, as garantias 

apresentadas encontram-se na seguinte situação: --------------------- 

a) Garantias prestadas pela empresa Europa Ar-Lindo – Já canceladas 

em 2019 conforme informação n.º 264/2019 (DOP). --------------------- 

b) Garantias prestadas pela empresa Edinorte, Construções Nortenhas, 

S.A. --------------------------------------------------------------- 

 
Tipo Valor Redução Valor 

remanescente 

Contrato Caução através de 

garantia bancária 
171.007,28€   
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inicial  nr. 00125-02-

1862913, Millenn 

 51.302,18€ 119.705,10€ 

Reforço da 

Caução 
Garantia para 

reforço da caução 

nr. 00125-02-

1868445, Millennium 

BCP 

40.000,00€ 

 

 

 

40.000,00€ 

 

 

0,00€ 

 

Garantia para 

reforço da caução 

nr. 00125-02-

1892356, Millennium 

BCP 

50.000,00€ 

 

 

 

0,00€ 

 

 

50.000,00€ 

 

Garantia para 

reforço da caução 

nr. 070-43.010154-

6, Caixa Económica 

Montepio Geral 

1868445,  

50.000,00€ 

 

 

 

0,00€ 

 

 

50.000,00€ 

 

Garantia para 

reforço da caução 

n.º GAR/14301238, 

BPI 

31.007,28€ 

 

 

1.302,18€ 

 

29.705,10€ 

     

Contrato 

Trabalhos a mais  

Caução através de 

garantia bancária 

N962300488016207, 

Banco Santander 

Totta, S.A. 

15.606,01€ 

 

 

 

 

4.681,80€ 

 

 

10.924,21€ 

     

Total  357.620,57€ 97.286,16€ 260.334,41€ 

III- Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal o seguinte: ------- 

1 – Que seja feita a receção definitiva dos elementos constituintes 

da obra, com exceção dos indicados no ponto 3 da secção anterior, de 

acordo com o disposto nos artigos 397 e 398 do CCP; ----------------- 

2 – Que seja autorizada da redução das retenções conforme disposto nas 

alíneas c), d) e e) do artigo 295 do CCP, procedendo-se esta da 

seguinte forma: ----------------------------------------------------- 

i) Que seja notificado o banco Millennium BCP, no sentido de proceder 

à redução e consequente extinção da garantia bancária n.º 00125-02-

1862913, no valor de 119.705,10€; ----------------------------------- 

ii)  Que seja notificado o banco Millennium BCP, no sentido de proceder 

à redução e consequente extinção da garantia bancária n.º 00125-02-

1892356. no valor de 50.000,00€; ------------------------------------ 

iii)  Que seja notificado o banco Caixa Económica Montepio Geral, no 

sentido de proceder à redução e consequente extinção da garantia 

bancária n.º 070-43.010154-6, no valor de 50.000,00€; --------------- 

iv) Que seja notificado o banco BPI, no sentido de proceder à redução 

e consequente extinção da garantia bancária n.º GAR/14301238, no valor 

de 29.705,10€; ------------------------------------------------------ 

v) Que seja notificado o banco Santander Totta, no sentido de proceder 

à redução e consequente extinção da garantia bancária n.º 

N962300488016207, no valor de 10.924,21€ ---------------------------- 

3 – Tendo em consideração que a garantia dos elementos indicados 

anteriormente é de dez anos, a liberação dos valores atrás mencionados, 

não iliba o empreiteiro do cumprimento das suas obrigações de garantia 

no que se refere à correção dos defeitos da obra a si imputáveis, 

durante o período referido. ----------------------------------------- 

À consideração superior --------------------------------------------- 
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Divisão de Obras Públicas, 16 de outubro de 2020 -------------------- 

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

(Fernanda Serra, Eng.ª) --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.20. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. OBRA: IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO 

(ZMC) / PONTOS DE LEITURA E CAUDAL. - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS.- 

Foi presente a informação nº 369/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Implementação e Execução de Zonas de 

Medição e Controlo (ZMC) / Pontos de Leitura e Caudal”. ------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 06 de julho 

de 2020, o Município de Chaves adjudicou ao consórcio “Vipeca Obras Y 

Servicios S.L. / Tepmec, Construções, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 28 de julho 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 560 086,92 € (quinhentos e 

sessenta mil, oitenta e seis euros e noventa e dois cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições: --------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 365 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 24 de Agosto de 2020. ---------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. O adjudicatário entregou o Plano de Trabalhos Definitivo com o 

respetivo plano de pagamentos, adaptado à data de início da obra, com 

vista à sua análise e aprovação. ------------------------------------ 

III- Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Após análise dos planos apresentados, cumpre-me informar que os mesmos 

se encontram em cumprem os requisitos definidos no artigo 361º do CCP, 

propondo-se a sua aprovação. ---------------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

Em Anexo: Plano de Trabalhos e plano de Pagamentos ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.20. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

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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1.5. REMODELAÇÃO DO LARGO GENERAL SILVEIRA– REDUÇÃO DE CAUÇÕES – 3.º 

ANO ---------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 370/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Remodelação do largo General Silveira” --- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 24 de janeiro de 2017, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 19 de outubro 

de 2016. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 245.699,00€ (Duzentos e 

quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove euros), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 90 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação é de 2 de novembro de 2016. --------------- 

6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 

é de 12 de dezembro de 2016. ---------------------------------------- 

7.  A obra foi objeto de um contrato adicional relativo a trabalhos 

de suprimento de erros e omissões no valor de 17.925,80€ (Dezassete 

mil, novecentos e vinte e cinco Euros e oitenta cêntimos), IVA não 

incluído. ---------------------------------------------------------- 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 10 de junho de 2017. --- 

9. Decorridos mais de 3 anos após a receção provisória da empreitada, 

a empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no valor 

de 75% de acordo com o estabelecido nas alíneas a), b) e c) do artigo 

295º do CCP. -------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições. --------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de depósito de garantia, efetuado na Tesouraria Municipal, no 

dia 11 de outubro de 2016, através de Guia com o n.º  179/2016, no 

valor de 10% do valor do contrato, correspondente a 24.570,00€. ----- 

3 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte: ----------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 29.496,00€ 1.474,80€ 

2 28.933,00€ 1,446,65€ 

3 61.098,42€ 3.054,92€ 

4 40.617,38€ 2.030,87€ 

5 1.943,70€ 97,19€ 

6 81.525,75€ 4.076,29€ 

Total 243.614,25€ 12.180,72€ 

4 – A obra foi objeto de um contrato adicional no valor de 17.925,80€, 

tendo efetuado depósito de garantia, na Tesouraria Municipal, no dia 

13/03/2017através de Guia n.º 30/1/2017, no valor de 1.792,58€, 
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correspondentes a 10% do valor do contrato adicional. Foram ainda 

feitas as seguintes retenções nos autos: ---------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 17.925,80€ 896,29€ 

Total 17.925,80€ 896,29€ 

5– Foram elaborados dois autos de revisão de preços, com os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

RP1 7.915,43€ 791,54€ 

RP2 2.169,61€ 216,96€ 

Total 10.085,04€ 1.008,50€ 

6 – Em resumo, a situação é a seguinte: ----------------------------- 
Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar 

(75%) 

Valor 

remanescente 

(25%) 

Contrato inicial 

Depósito através de Guia n.º 

179/2016 
24.570,00€ 18.427,50€ 6.142,50€ 

Retenção nos autos 12.180,72€   9.135,54€ 3.045,18€ 

Contrato 

adicional 

Depósito através de Guia n.º 

30/1/2017 
1.792,58€   1.344,44€ 448,14€ 

Retenção nos autos    896,29€      672,22€  224,07€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção nos autos 
1.008,50€ 756,38 252,12€ 

Totais  40.448,09€ 30.336,08€ 10.112,01€ 

III- Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal: -------------- 

i) Que seja a autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 

5 do artigo 295 do CCP; --------------------------------------------- 

ii) Que seja remetida cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 30.336,08€ (Trinta Mil, Trezentos e Trinta e seis Euros e 

oito cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição.  

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.19. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. LOTE 2 - REQUALIFICAÇÃO DA AV. NUNO ÁLVARES (PAMUS 1.4)– LIBERAÇÃO 

DE CAUÇÕES – 1.º ANO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 373/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Lote 2: Requalificação da Avenida 

Nuno Álvares”. ------------------------------------------------------
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2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 18 de agosto de 2017, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções e Granitos, 

Lda”, a execução da referida empreitada. ---------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 2 de 

novembro de 2017. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 749.527,95€ (Setecentos e 

quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete euros e noventa e cinco 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 20 de novembro de 2017. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 29 de novembro de 

2017. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional relativo a erros 

e omissões do projeto no valor de 25.359,00€. ----------------------- 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 4 de junho de 2019. ---- 

9. Tendo decorrido mais de 1 ano após a receção provisória da 

empreitada, a empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da 

caução, no valor de 30% de acordo com o estabelecido na alínea a) do 

artigo 295º do CCP. ------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições. --------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

Garantia Bancária GAR/17301515, do Banco BPI, do dia 4 de setembro de 

2017, no valor de 5% do valor do contrato, correspondente a 37.476,40€. 

3 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte: ----------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 
2 157,10 € 107,86 € 

2 
6 985,90 € 349,30 € 

3 
5 796,80 € 289,84 € 

4 
11 975,72 € 598,79 € 

5 
41 414,90 € 2 070,75 € 

6 
8 920,10 € 446,01 € 

7 
34 958,20 € 1 747,91 € 

8 
18 606,80 € 930,34 € 

9 
34 852,25 € 1 742,61 € 

10 
14 669,15 € 733,46 € 

11 
16 750,00 € 837,50 € 

12 
9 512,70 € 475,64 € 

13 
34 707,30 € 1 735,37 € 

14 
33 078,70 € 1 653,94 € 

15 
23 554,30 € 1 177,72 € 

16 
8 300,00 € 415,00 € 

17 
28 139,50 € 1 406,98 € 

18 
40 102,50 € 2 005,13 € 

19 
21 847,00 € 1 092,35 € 

20 
42 710,98 € 2 135,55 € 
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22 588,50 € 1 129,43 € 

22 
13 776,20 € 688,81 € 

23 
4 700,00 € 235,00 € 

24 
10 481,60 € 524,08 € 

25 
23 811,30 € 1 190,57 € 

26 
42 558,31 € 2 127,92 € 

27 
22 012,99 € 1 100,65 € 

28 
14 440,09 € 722,00 € 

29 
13 902,31 € 695,12 € 

30 
7 481,00 € 374,05 € 

31 
24 899,50 € 1 244,98 € 

32 
25 121,31 € 1 256,07 € 

33 
46 788,84 € 2 339,44 € 

34 
1 395,00 € 69,75 € 

35 
5 555,00 € 277,75 € 

Total 718.551,85€ 35.927,59€ 

4 – A obra foi objeto de um contrato adicional no valor de 25.359,00€, 

tendo efetuado depósito de garantia, na Tesouraria Municipal, no dia 

16/07/2018, através de Guia n.º DRG00/163, no valor de 1.267,95€, 

correspondentes a 5% do valor do contrato adicional. Foram ainda feitas 

as seguintes retenções nos autos: ----------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 13.012,00€ 650,60€ 

2 12.347,00€ 617,35€ 

Total 25.359,00€ 1.267,95€ 

5– Foram elaborados dois autos de revisão de preços, com os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

RP1 25.727,31€ 2.572,73€ 

Total 25.727,31€ 2.572,73€ 

6 – Em resumo, a situação é a seguinte: ----------------------------- 
Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar 

(30%) 

Valor 

remanescente 

(70%) 

Contrato inicial 

Garantia Bancária 

GAR/17301515, BPI 
37.476,40€ 11.242,92€ 26.233,48€ 

Retenção nos autos 35.927,59€ 10.778,28€ 25.149,31€ 

Contrato 

adicional 

Depósito através de Guia n.º 

DRG00/163 
1.267,95€   380,39€    887,56€ 

Retenção nos autos 1.267,95€   380,39€    887.56€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção nos autos 
2.572,73€   771,82€ 1.800,91€ 

Totais  78.512,62€ 23.553,80€ 54.958,82€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal que seja a 

autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do artigo 295 

do CCP, no valor global de 23.553,80€, procedendo-se da seguinte forma: 

i)  Deverá ser notificado o banco BPI no sentido de reduzir a garantia 

bancária n.º GAR/17301515, no valor de 11.242,92€. ------------------ 

ii) Deverá remeter-se cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 



                                                                F. 10 

                                                                  _____________________ 

 
montante de 12.310,88€ (Doze mil, trezentos e dez Euros e oitenta e 

oito cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição, 

revisão de preços e guia de depósito. ------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.20. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS - CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------- 

Foi presente a informação nº 374/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “Rua Dom 

Gualdim Pais / Rua Francisco Barros Teixeira Homem – Infraestruturas”. 

Este projeto propõe a execução dos trabalhos de reabilitação, das 

infraestruturas da rede  de abastecimento de água, na Rua Gualdim Pais 

e infraestruturas hidráulicas, pluviais e reabilitação de pavimentos 

e passeios, na Rua Francisco Barros Teixeira Homem, na União de 

Freguesias da Madalena e Samaiões. --------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Rua Dom Gualdim Pais / 

Rua Francisco Barros Teixeira Homem – Infraestruturas”; ------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

205.710,00 €, (Duzentos e cinco mil, setecentos e dez euros), acrescido 

do respetivo valor do IVA. ------------------------------------------ 

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pela técnica superior 

da Divisão de Obras Públicas, que faz parte integrante e que anexamos 

4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia; ------------------------------------------ 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 150 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres externos, em virtude de se tratar de uma obra de reabilitação 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução; -------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 
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f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

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

Presidente: Vitor Pereira ------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Cláudia Moura ------------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Amélia Rodrigues --------------------------------- 

2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------- 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade relevante, onde 

não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é dispensável a 

revisão de projeto, de acordo com o n.º 2 do artigo 43º do CCP, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos E análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes e efetuada 

análise de campo; --------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável dada a natureza da obra; ---------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

205.710,00 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 2.4.2. 0102/07030313 0203 2002 I 40, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 1973/2020. ------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 20 de outubro de 2020 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- 
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- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso ----------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.8. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / PONTOS 

DE LEITURA E CAUDAL” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA 

E SAÚDE EM OBRA. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 375/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2ª Série, nº 84, de 29 de abril de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Implementação e Execução de 

Zonas de Medição e Controlo (ZMC) / Pontos de Leitura e Caudal; ----- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 06 de julho de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

ao consócio constituído pelas empresas “Vipeca Obras Y Servicios S.L. 

/ Tepmec, Construções, Lda..”; -------------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 28 de julho de 

2020; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pelo 

adjudicatário é de 560.086,92 € (Quinhentos e sessenta mil, oitenta e 

seis euros e noventa e dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor, com o prazo de execução da obra de 365 dias; --- 

5 – O adjudicatário, através de correio eletrónico, apresentou a 08 

de outubro de 2020, o Plano de Segurança e Saúde no Trabalho de 

Estaleiros Temporários ou Móveis. ----------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Gilberto Fernandes, conclui-se que o mesmo se encontra em condições 

de ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 



                                                                F. 13 

                                                                  _____________________ 

 
Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Gilberto Fernandes; -------------------------------------------------

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 20 de outubro de 2020 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.9. “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)” -  ADITAMENTO TRABALHOS COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS -- 

Foi presente a informação nº 380/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 158 de 17 de agosto de 2018, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “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)”. 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 20 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1 133 878,65 € (um milhão, 

cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e oito euros e sessenta 

e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias ----------------------------- 

• Data da consignação: 4 março 2019 ------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 12 de março de 2019. ------------------- 

5. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de março de 2020, foi aprovada uma prorrogação 

do prazo de execução da obra, a titulo graciosa, por 90 dias. ------- 
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6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 6 de julho de 2020, foi aprovada uma prorrogação do 

prazo de execução da obra, a titulo graciosa, por 90 dias, devendo a 

obra estar concluída no dia 9 de setembro de 2020. ------------------ 

7. Os trabalhos previstos na presente empreitada, consistem na 

requalificação de várias ruas, nomeadamente, Portas do Anjo, Alferes 

João Batista, do Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e da Fonte do Leite, 

beneficiando a mobilidade pedonal e melhorando os aspetos funcionais, 

dotando-as de melhores condições de conforto e segurança para os 

utentes. A intervenção engloba uma extensão de 1489m. Pretende-se 

assim, beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos funcionais da via, 

prevendo-se o alargamento dos passeios onde é possível, o 

reordenamento dos lugares de estacionamento, a melhoria da sinalização 

rodoviária e a introdução de espécies arbóreas. O revestimento dos 

pavimentos é renovado, tanto no arruamento como nos passeios, com 

melhoramentos nas infraestruturas existentes, nomeadamente, na rede 

de águas pluviais, infraestruturas elétricas e telecomunicações. ---- 

8. Na presente data, encontram-se faturados, 849.5360,07€ (não 

incluído o IVA), o que representa 74,92% do valor contratual. ------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Trabalhos Complementares ---------------------------------------- 

1.1 O projeto de requalificação das ruas Portas do anjo, Alferes João 

Batista, do Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e da Fonte do Leite é uma 

ação de regeneração urbana (PAMUS Lote 6) e integrada no plano 

estratégico de desenvolvimento urbano (PEDU) de Chaves. ------------- 

1.2 A intervenção a efetuar no troço compreendido entre as Portas do 

Anjo e o arranque da Av. dos Bombeiros, insere-se numa área de extrema 

sensibilidade a nível do conhecimento e estudo do urbanismo da cidade 

de Aquae Flaviae, pelo que, para obtenção do parecer favorável da 

DRCN, o projeto (nessa zona), foi sujeito a um aditamento ao projeto 

de execução, aprovado superiormente, no dia 5/05/2020, sobre proposta 

apresentada pela DPM, na informação nº151/DPM/2020, com um custo 

estimado, para os trabalhos complementares de 12.806,68€, não 

incluindo o IVA, resultante da diferença dos trabalhos a mais e 

trabalhos a menos. Tal valor não pode ser considerado, porque para 

obtenção das percentagens de trabalhos complementares, previstas no 

artigo 370º do CCP, não é legitimo deduzir ao valor dos trabalhos 

complementares valor de trabalhos a menos. -------------------------- 

1.3 O valor estimado ------------------------------------------------ 

1.4 Assim, o aditamento propõe a alteração do material de revestimento 

dos passeios e faixas de estacionamento, prevendo-se a utilização de 

cubo de granito cinza de 5cm e 10cm, respetivamente, em detrimento dos 

blocos de encaixe anteriormente previstos, para o troço referido. 

Deste modo, os blocos de cor amarela (passeios) e bordeaux (ilhéus), 

serão substituídos por cubos de granito de 5cm de aresta e os blocos 

de cor castanha (estacionamento) e bordeaux (paragem de autocarro e 

rampa de acesso local), serão substituídos por cubo de granito de 

10cm. Prevê-se igualmente, a criação de uma baía de paragem de 

autocarro, localizada no final da Rua Maria Rita, a incorporação de 

“lombas redutoras de velocidade associadas às passadeiras e 

consequentemente a introdução de novos sumidouros, a alteração da 

localização dos contentores de RSU e a adaptação da sinalização de 

segurança. --------------------------------------------------------- 

1.5 Tendo em consideração que se trata, de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o 
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apuramento dos custos, de acordo com mapa de medições, em anexo, tendo-

se obtido, o seguinte: ---------------------------------------------- 

Trabalhos Complementares no valor total de 31.791,43 €, sendo: ------ 

-Trabalhos Complementares com preços contratuais: 7.621,27€, 

representam 0,67% do valor contratual ------------------------------- 

-Trabalhos Complementares com preços acordados: 24.170,16€, 

representam 2,13% do valor contratual ------------------------------- 

Os valores apresentados não incluem o IVA. -------------------------- 

2. Trabalhos a Menos ----------------------------------------------- 

A aprovação dos trabalhos complementares, pressupõe igualmente a 

redução de outros trabalhos previstos na empreitada, conforme mapa de 

medições de Trabalhos a Menos, em anexo, tendo-se obtido o seguinte: 

Trabalhos a Menos: 14.695,39€, representam 1,30% do valor contratual 

O valor apresentado não inclui o IVA. ------------------------------- 

3. Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades ---- 

3.1 A par da verificação dos limites impostos pelo CCP em matéria de 

aumento da despesa, procedeu-se à verificação do regime de 

responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos complementares por 

força do disposto no artigo 378º do referido diploma, sendo que o dono 

de obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares, 

cuja execução ordene ao empreiteiro. Tais trabalhos, não podem ser 

objeto de uma empreitada autónoma, visto verificar-se uma relação de 

indispensável complementaridade, uma vez que sem esses trabalhos, o 

resultado da obra, não realizaria de modo satisfatório, o objetivo de 

interesse publico, que se pretende realizar. Deste modo a decisão 

sobre a sua execução, compete ao dono de obra, pelo que a 

responsabilidade dos mesmos também. --------------------------------- 

3.2 O somatório do preço dos trabalhos de erros e omissões, apurados 

até à data, corresponde a 2,80% do preço contratual, verificando-se 

assim o respeito pelo limite de 10%, imposto pelo artigo 370º do CCP. 

3.3 O valor dos trabalhos a menos é de 14.695,39€, representam 1,30% 

do valor contratual, não excedendo os limites previstos no artigo 381º 

do CCP, não havendo assim, lugar a qualquer indeminização por redução 

do preço contratual. ------------------------------------------------ 

3.4 A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários 

contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários 

acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos, 

tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças 

escritas, que compõem a presente informação. ------------------------ 

3.5 Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 

correntes e praticados na região em obras similares e em curso. Deste 

modo, os preços unitários procedem de custos médios unitários, 

resultantes de anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo 

de trabalhos. Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores 

determinantes, tais como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os 

equipamentos; as acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos 

trabalhos e condições de execução, os desperdícios e à diluição de 

outros custos, diretos e indiretos. --------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

A- Trabalhos Complementares ---------------------------------------- 

1. Considerando que os Trabalhos Complementares de projeto, de acordo 

com o nº 3 do Artigo 378º, do CCP, são da responsabilidade do Dono de 

Obra; -------------------------------------------------------------- 

2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente 

modificação objetiva ao contrato, é de 31.791,43€ (trinta e um mil 
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setecentos e noventa e um euros e quarenta e três cêntimos), Iva não 

incluído, o que representa 2,80% do valor contratual; --------------- 

3. Propõe-se o seguinte procedimento: ------------------------------ 

i. Submeter a proposta de Trabalhos Complementares à aprovação do 

Órgão Executivo Municipal; -----------------------------------------

ii. Aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que 

os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

iii. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 15 dias, 

de acordo com o artigo 373º do CCP; --------------------------------- 

iv. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da 

obrigação de executar os referidos trabalhos; ----------------------- 

v. 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; --------------------------------------- 

vi. Que, caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato. O referido 

contrato deverá ser remetido para o Tribunal de Contas; ------------- 

vii. O valor da proposta, dispensa a publicitação prevista no nº1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

B- Trabalhos a Menos ----------------------------------------------- 

1. Considerando que os Trabalhos a Menos ascendem ao montante de 

14.695,39€, (catorze mil seiscentos e noventa e cinco euros e trinta 

e nove cêntimos), Iva não incluído, o que representa 1,30% do valor 

contratual, de acordo com o disposto no artigo 379º do CCP; --------- 

2. Propõe-se o seguinte procedimento: ------------------------------ 

i. Submeter a respetiva diminuição do compromisso relativo ao contrato 

inicial, de acordo com o mapa de quantidades apresentado, à aprovação 

do Órgão Executivo Municipal; --------------------------------------- 

ii. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária, 

especificando os trabalhos a menos; --------------------------------- 

iii.  Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser 

reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos. --------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

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

MINUTA DO 1ª ADICIONAL AO CONTRATO Nº 18/2018 - PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “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)” –TRABALHOS COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS. --------- 

No dia … de …… de 2020, celebram o 1ª adicional ao contrato para 

execução da empreitada “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)” – Trabalhos Complementares e Trabalhos a 

Menos, pelo preço total de € 31 791,43 (trinta e um mil, setecentos e 



                                                                F. 17 

                                                                  _____________________ 

 
noventa e um euros e quarenta e três cêntimos), acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. ----------------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara, 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, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., com sede na 

……………………….. Pessoa Coletiva nº …………., com o mesmo número de matricula 

na Conservatória do Registo Comercial de ……….., titular do Alvará de 

Construção nº ………… - PUB, com o capital social de ……….. euros, 

legalmente representada por …………, (estado civil), natural de ……., 

residente na…………o 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. --------------------------- 

• No passado dia 20 de novembro de 2018, foi celebrado um contrato 

de empreitada designado por “Lote 6 – Requalificação das Ruas Portas 

do Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e 

Fonte do Leite”- Contrato nº 18/2018 -, pelo valor de € 1 133 878,65 

(um milhão, cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e oito 

euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, com a empresa “Higino Pinheiro & Irmão, S.A.” NIPC 503472069, 

tendo obtido “declaração de conformidade” pelo Tribunal de Contas em 

28/12/2018 – Processo nº 3600/2018; -------------------------------- 

• De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de março de 2020, foi aprovada uma prorrogação 

do prazo de execução da obra, a título graciosa, por 90 dias. ------- 

• Posteriormente, de harmonia com a deliberação camarária tomada 

em reunião ordinária, do dia 06 de julho de 2020, foi aprovada uma 

prorrogação do prazo de execução da obra, a título graciosa, por 90 

dias, devendo a obra estar concluída no dia 9 de setembro de 2020. - 

• Os trabalhos previstos na presente empreitada consistem na 

requalificação de várias ruas nomeadamente, Portas do Anjo, Alferes 

João Batista, do Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e da Fonte do Leite, 

beneficiando a mobilidade pedonal e melhorando os aspetos funcionais, 

dotando-as de melhores condições de conforto e segurança para os 

utentes. A intervenção engloba uma extensão de 1489m. Pretende-se 

assim, beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos funcionais da via, 

prevendo-se o alargamento dos passeios onde é possível, o 

reordenamento dos lugares de estacionamento, a melhoria da sinalização 

rodoviária e a introdução de espécies arbóreas. O revestimento dos 

pavimentos é renovado, tanto no arruamento como nos passeios, com 

melhoramentos nas infraestruturas existentes, nomeadamente, na rede 

de águas pluviais, infraestruturas elétricas e telecomunicações. --- 

Trabalhos Complementares ------------------------------------------- 

• O projeto de requalificação das ruas Portas do Anjo, Alferes João 

Batista, do Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e da Fonte do Leite é uma 

ação de regeneração urbana (PAMUS Lote 6) e integrada no plano 

estratégico de desenvolvimento urbano (PEDU) de Chaves. ------------ 

• A intervenção a efetuar no traço compreendido entre as Portas do 

Anjo e o arranque da Av. Dos Bombeiros, insere-se numa área de extrema 

sensibilidade a nível do conhecimento e estudo do urbanismo da cidade 

de Aquae Flaviae, pelo que, para obtenção do parecer favorável da 

DRCN, o projeto (nessa zona), foi sujeito a um aditamento ao projeto 
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de execução, aprovado superiormente, no dia 05/05/2020, sobre proposta 

apresentada pela DPM, na informação nº 151/DPM/2020, com um custo 

estimado, para os trabalhos complementares de 12.806,68 € não 

incluindo o IVA, resultante da diferença dos trabalhos a mais a 

trabalhos a menos. Tal valor não pode ser considerado, porque para 

obtenção das percentagens de trabalhos complementares, previstas no 

artigo 370º do CCP, não é legítimo deduzir ao valor dos trabalhos 

complementares o valor dos trabalhos a menos. ----------------------- 

• O aditamento propões a alteração do material de revestimento dos 

passeios e faixas de estacionamento, prevendo-se a utilização de cubo 

de granito cinza de 5cm e 10cm, respetivamente, em detrimento dos 

blocos de encaixe anteriormente previstos, para o troço referido. 

Deste modo, os blocos de cor amarela (passeios) e bordeux (ilhéus), 

serão substituídos por cubos de granito de 5cm de aresta e os blocos 

de cor castanha (estacionamento) e bordeux (paragem de autocarro e 

rampa de acesso local), serão substituídos por cubos de granito de 

10cm. Prevê-se igualmente, a criação de uma baía de paragem de 

autocarro, localizada no final da Rua Maria Rita, a incorporação de 

“lombas redutoras de velocidade associadas às passadeiras e 

consequentemente a introdução de novos sumidouros, a alteração da 

localização dos contentores de RSU e a adaptação da sinalização de 

segurança. --------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que se tratam de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo qua a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o primeiro contratante, foi 

efetuado o apuramento dos custos, tendo-se obtido o valor de 31.791,43 

€, representando 2,80% do valor do contrato. ----------------------- 

- Trabalhos Complementares com preços contratuais: 7.621,27 €, que 

representam 0,67% do valor contratual. ----------------------------- 

- Trabalhos Complementares com preços acordados: 24.170,16 €, 

representam 2,13% do valor contratual. ----------------------------- 

Trabalhos a Menos -------------------------------------------------- 

A aprovação dos trabalhos complementares, pressupõe igualmente a 

redução de outros trabalhos previstos na empreitada, conforme mapa de 

medições de trabalhos a menos, em anexo à informação/proposta nº 

380/DOP/2020, tendo-se obtido o seguinte: -------------------------- 

- Trabalhos a menos: 14.695,39 €, representam 1,30% do valor 

contratual. -------------------------------------------------------- 

Assim, nos termos da referida Informação/Proposta Nº 360/DOP/2020, de 

19 de outubro, aprovada em reunião do executivo camarário, do passado 

dia …. de …… de 2020, o somatório do preço dos trabalhos 

complementares, corresponde ao valor de 31 791,43 € (trinta e um mil, 

setecentos e noventa e um euros e quarenta e três cêntimos), 

representando 2,80% do preço contratual, verificando-se assim o 

respeito pelo limite de 10% nos termos do artigo 370º, do CCP. ----- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto trabalhos 

complementares referentes à empreitada “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)”, no montante de € 31 791,43 

(trinta e um mil, setecentos e noventa e um euros e quarenta e três 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 
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O prazo de execução dos presentes trabalhos complementares é de 15 

dias. -------------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: …………..; ------------------------------------------------- 

2 – Com a assinatura do presente adicional ao contrato foi assumido o 

Compromisso Nº ……/2020 de …/…/2020, em cumprimento do disposto no nº2, 

do artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de 

junho. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª(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, depósito de garantia/garanti 

bancária …………….., no dia …. de ….. de ……, no valor de € 854,80 

(oitocentos e cinquenta e quatro euros e oitenta cêntimos) 

correspondendo à diferença no valor proporcional dos trabalhos a 

menos, ou seja, € 734,77 (setecentos e trinta e quatro euros e setenta 

e sete cêntimos) correspondente a 5% do valor dos trabalhos a menos e 

do reforço de caução no valor de € 1 589,93 (mil, quinhentos e oitenta 

e nove euros e noventa e três cêntimos) correspondente a 5% do valor 

dos trabalhos complementares, objeto do presente contrato, coincidindo 

o seu prazo com o términus da garantia inicial. --------------------- 

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

(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 6ª -------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

inicial serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em 

vigor para o processamento das despesas públicas; ------------------ 

2 – A execução do presente adicional ao contrato inicial foi autorizada 

por deliberação camarária do passado dia …. de …… de 2020; --------- 

O Primeiro Contratante: _________ ---------------------------------- 

O Segundo Contratante: __________ ---------------------------------- 

Contrato nº …/20. -------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.10.20. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

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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1.10. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 DE VIDAGO” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. --------------------------- 

Foi presente a informação nº 381/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2ª Série, nº 112, de 9 de julho de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Requalificação da Escola EB 

2, 3 de Vidago”; ---------------------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 14 de setembro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Edibarra – Engenharia e Construção, S.A.”; ----- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 09 de outubro de 

2020; --------------------------------------------------------------

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 408.000,00 € (Quatrocentos e oito mil euros), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução da obra de 75 dias; ---------------------------------------- 

5 – O adjudicatário apresentou no dia 19 de outubro de 2020, o Plano 

de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Gilberto Fernandes, conclui-se que o mesmo se encontra em condições 

de ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Gilberto Fernandes; -------------------------------------------------

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 20 de outubro de 2020 -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 
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Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.11. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2020.  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 8.220,00 

€, 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 

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.220,00 

(Oito mil, duzentos e vinte euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.12. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 16/DOP/2020 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 13.258,21 €, 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 

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.258,21 

(Treze mil, duzentos e cinquenta e oito euros e vinte e um cêntimo), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 17/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO 

ELEGÍVEIS)  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 15.797,19 €, 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 

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.797,19 

(Quinze mil, setecentos e noventa e sete euros e dezanove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.14. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI - 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, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 44.101,59 €, 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 

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 44.101,59 

(Quarenta e quatro mil, cento e um euros e cinquenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2020 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 175.680,18 €, 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 

2020.10.20. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

175.680,18 (Cento e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta euros e 

dezoito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 

 

 

1.16. “AQUAE SALUTEM” – PROJETO DE EXECUÇÃO – TERMAS DE CHAVES – CÂMARA 

MUNICIPAL DE CHAVES – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 357/DPM/2020, DA DIVISÃO 

DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO ARQUITETO JOSÉ PAULO ROXO, DATADA DE 

14/10/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação/proposta surge na sequência da apresentação do 

projeto de execução relacionado com a ação designada por “Aquae 

Salutem”, a qual, por sua vez, se reporta à futura materialização de 

um complexo hidrodinâmico exterior, a ser efetivado na contiguidade 

nascente das instalações das Termas de Chaves. ---------------------- 

Recorda-se que, por despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara 

em 01/06/2020, foi aprovado preliminarmente um projeto base de 

arquitetura, ficando assim consolidadas as valências previstas e 

respetiva a distribuição funcional, de modo a permitir o seu 

desenvolvimento para o presente projeto de execução. ---------------- 

Cabe referir que o presente documento, à semelhança do que baseou a 

aprovação preliminar do projeto base, decorre da proximidade do prazo 

para a apresentação e instrução da candidatura associada a esta ação 

- “Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos”. --------  

De referir, igualmente, a apresentação, em, respetivamente, agosto e 

setembro do ano em curso, de duas versões do projeto de execução, que 
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foram objeto de verificação e análise por parte dos serviços técnicos 

do Município, tendo sido, neste âmbito, suscitadas uma série de 

questões a observar pelos projetistas. Isto posto, frisa-se que a 

presente informação se reporta à 3.ª versão do projeto de execução. - 

II – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------------- 

• A operação urbanística preconizada, no seu conjunto, enquadra-se 

nos conceitos definidos pelas alíneas d), e) e g), do artigo 2.º, do 

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

que a conceitua como “Obras de conservação”. ------------------------ 

• Enquadra-se igualmente no contexto do artigo 7.º, do mesmo 

diploma supramencionado, que rege as operações urbanísticas promovidas 

pela Administração Pública. ----------------------------------------- 

i. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

Nos termos das plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, a área e o edifício a intervencionar, inserem-se num espaço 

de classe 1 (Espaços Urbanos ou urbanizáveis), da categoria 1.1 (Cidade 

de Chaves). Por leitura das correspondentes plantas de condicionantes, 

constata-se a sua localização na área de influência do Aeródromo de 

Chaves e no interior do perímetro de proteção - Zona Intermédia - da 

Água Natural a que corresponde o n.º HM-9 (Caldas de Chaves). ------- 

De salientar a inclusão das edificações a intervencionar na Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, prevista no n.º 1, 

do artigo 13.º, do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e posteriores 

alterações, cuja delimitação se encontra aprovada pelo Aviso n.º 

2495/2016, de 26 de fevereiro. -------------------------------------- 

III - ENTIDADES EXTERNAS -------------------------------------------- 

Atento às servidões e restrições de utilidade pública que impedem 

sobre o local, foi promovida, através da Plataforma SIRJUE e na esfera 

do aludido projeto base, a auscultação da Autoridade Nacional da 

Aviação Civil (ANAC) e da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A ANAC, através da sua informação n.º DINAV/IEA - 2020/0722, datada 

de 15/04/2020, veio manifestar parecer favorável à intervenção 

preconizada, não impondo qualquer condicionalismo. ------------------ 

Já a DGEG, mediante parecer referenciado como DSRHG/HM009, de 

04/05/2020, veio manifestar favoravelmente à intervenção preconizada, 

impondo algumas condições a observar, das quais se destaca a 

necessidade de, previamente a qualquer ação, realizarem-se duas 

sondagens hidrogeológicas até uma profundidade de 10 metros. Tais 

sondagens já se encontram realizadas, encontrando-nos, nesta data, no 

aguardo do respetivo relatório final. Contudo, interessa aqui relevar 

a particularidade de nos pareceres emitidos pelo Diretor técnico das 

Caldas de Chaves, Dr. Martins Carvalho e, subsequentemente, pela DGEG, 

serem suscitados dois cenários, tendo estes serviços instruído a 

equipa projetista que se optasse pelo cenário mais desfavorável. ----  

IV - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE --------------------------------------- 

Apresentado na sequência do projeto base aprovado preliminarmente, o 

presente projeto, de uma forma sintética, assenta na adaptação de 

parte do edifício das Caldas de Chaves, visando a criação de espaços 

de apoio ao complexo hidrodinâmico exterior, como, por exemplo, átrio 

de receção, “tea longe”, loja, hidromassagem e relaxamento, 

vestiários, etc. O complexo exterior irá incorporar cinco tanques de 

hidroterapia com comunicação entre si em níveis diferenciados, 

labirinto sensorial, sauna, banho turco e espaços de estar e repouso. 

O acesso ao complexo dar-se-á pela Alameda do Tabolado. ------------- 
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Tendo em conta os elementos agora apresentados, constata-se que, pese 

embora a qualidade concecional patente no “design” da solução 

arquitetónica adotada, subsistem ainda alguns aspetos de índole 

técnica e ínfima, que carecem de ser convenientemente afinados, 

previamente à adjudicação da obra. ---------------------------------- 

Segundo a estimativa apresentada pelo projetista, o empreendimento 

acarretará um custo total de 1.219.356,60 € (um milhão, duzentos e 

dezanove mil, duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos) 

+ IVA, dos quais 890.000,00 € (oitocentos e noventa mil euros) + IVA, 

corresponde aos trabalhos elegíveis e 329.356,60 € (trezentos e vinte 

e nove mil, trezentos e cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos) + 

IVA, aos trabalhos não elegíveis. ----------------------------------- 

V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------- 

Tendo em consideração o expresso nos pontos anteriores, propõe-se que 

a presente informação seja submetida à consideração do Sr. Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz, para aprovação do presente projeto, 

condicionada e exclusivamente para efeitos de instrução da candidatura 

ao mesmo associada. ------------------------------------------------- 

Caso a presente proposta venha a ser sancionada pelo Sr. Presidente 

da Câmara, nos termos sugeridos, sugere-se que o projeto em causa, 

juntamente uma cópia da presente informação, seja encaminhado à 

Divisão de Desenvolvimento Económico, a fim desta unidade orgânica 

adotar todos os procedimentos tendentes à formalização da aludida 

candidatura. ------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENGENHEIRO 

ABEL PEIXOTO, DATADO DE 16/10/2020 ---------------------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que seja superiormente proferida 

decisão administrativa conducente à aprovação do presente projeto e 

ao encaminhamento do mesmo para a Divisão de Desenvolvimento 

Económico, a fim desta unidade orgânica adotar todos os procedimentos 

tendentes à formalização da respetiva candidatura. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------ 

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

2020.10.18. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda–se conforme preconizado na informação técnica 

infra e no teor do despacho exarado sobre a mesma pelo Chefe da DPM. 

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

2020.10.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para efeitos de ratificação deste 

despacho. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21.10.2020. ------------ 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JAEL DOMINGOS MAIA. INFORMAÇÃO 

Nº 320/DA/2020. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº320/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Deu entrada na Divisão de Ambiente em 30 de julho de 2020, um pedido 

em nome de Jael Domingos Maia a solicitar o pagamento em prestações, 

de faturas de abastecimento de água, numa instalação com o nº320834.- 

A 04 de agosto de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 26 de agosto de 2020, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº50/SHSDPC - 2020, que a Srª Jael Domingos Mais, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em 18 prestações. -------------------------------- 

2. DO DIREITO: --------------------------------------------------- 
Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;--------------------------

-Compulsados os registos existentes no programa informático 

responsável pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa 

à presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à 

data de apresentação do pedido era de 425,19€.----------------------- 

Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 18 prestações.- 

3. PROPOSTAS: ------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 425,19€, em 18 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, à Divisão de Ambiente. ------------------------- 

À Consideração do Vereador Victor Santos. --------------------------- 

Chaves, 29 de setembro de 2020.--------------------------------------

O Chefe de Divisão---------------------------------------------------

no uso de competências delegadas-------------------------------------

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 30/09/2020: ---------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
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com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA NUNES. 

INFORMAÇÃO Nº325/DA/2020. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº325/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Deu entrada na Divisão de Ambiente em 20 de agosto de 2020, um pedido 

em nome de António José Pereira Nunes a solicitar o pagamento em 

prestações, de faturas de abastecimento de água, numa instalação com 

o nº22153.---------------------------------------------------------- 

A 21 de agosto de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 18  de setembro de 2020, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº65/SIS - 2020, a impossibilidade económica do 

Srº António José Pereira Nunes e que demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor das faturas, em  prestações 

o valor de 62,97€.--------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

inferior a 250€, a prestação mensal será de 25€, pelo que o faseamento 

do pagamento em 3 prestações dá cumprimento ao exigido.-------------- 

2. DO DIREITO: ------------------------------------------------------ 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

3. PROPOSTAS: ------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 62,97€, em 3 

prestações mensais;------------------------------------------------  

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

À Consideração do Vereador Victor Santos.--------------------------- 

Chaves, 01 de outubro de 2020.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

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

DE 11/10/2020: ------------------------------------------------------ 
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À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº327/DA/2020. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº327/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Viriato Martins Carvalho, residente na rua da Aguieira nº2, em Vila 

Verde da Raia,  com a instalação de água nº7439, vem expor que foi 

confrontada com uma fatura de consumo de água exagerado, ocasionado 

por um problema de uma rotura, que originou perda inadvertida de água 

e que não foi detetada atempadamente, pelo que vem através de 

requerimento com registo de entrada 13566/20, solicitar  “revisão dos 

valores debitados”. ------------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Na realidade, após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia 

um consumo exagerado de água, na instalação com o CIL7439, o Assistente 

Operacional, João Silva, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação nº326/20, de 01 de outubro de 2020, que se anexa. 

De acordo com o estipulado no nº4 do artigo 69 do Decreto-Lei 

nº194/2009 de 20 de agosto, a conservação dos sistemas prediais, é da 

responsabilidade dos proprietários, sendo o consumidor, Viriato 

Martins Carvalho, responsável por todo o gasto de água em fugas ou 

perdas no seu sistema predial.--------------------------------------- 

No entanto e de acordo com o previsto no artigo 157º do Regulamento 

Municipal dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes e a requerimento do interessado, o excesso de consumo 

na instalação, desde que devidamente comprovado pela Entidade Gestora, 

poderá ser recalculado ao preço definido para estas situações, desde 

que esta faculdade não tenha sido utilizada nos doze meses anteriores.- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Tendo em linha de conta o que é exposto, propõe-se, de acordo com a 

Inf. nº177/DAR/2019 presente em reunião de Câmara de 02/09/2019 que 

aprova o tarifário para o ano de 2020, onde se prevê o valor a atribuir 

para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas, o 

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

a) Retificação da fatura nº 0090792020/0033080221 tomando como valor 

o consumo médio mensal do cliente, isto é 3m3.----------------------- 

b)    Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que 

diz respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura 

que neste caso é de 101m3 (104-3).----------------------------------- 

À consideração do Vereador Victor Santos----------------------------- 

Chaves, 01 de outubro de 2020----------------------------------------

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

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

DE 06/10/2020: ------------------------------------------------------ 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. INDEMNIZAÇÃO. INFORMAÇÃO Nº354/DA/2020. -------------------------- 

Foi presente a informação nº354/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

No dia 30 de Junho de 2020 pelas 8 horas e 40 minutos, no decorrer da 

execução de um ramal de saneamento na Avenida do Tâmega frente ao 

edifício com o nº60 levada a cabo pelos serviços de águas residuais 

da DIvisão de Ambiente com uma mini giratória+operador cedida pelo 

empreiteiro ASG - Construções e Granitos, Lda, de modo a dar resposta 

a uma situação urgente e inadiável,  foi danificado um cabo de 

fornecimento de eletricidade para esse edifício provocando um conjunto 

de avarias em aparelhos eletrônicos nas casas de Daniel Ferreira Chaves 

residente na Avenida do Tâmega nº60 2º Direito e Lígia Maria Moreira 

Alves residente na Avenida do Tâmega nº60 1º DT.--------------------- 

Os orçamentos apresentados pela firma ELECTRO RELVAS são os 

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

Lígia Maria Moreira Alves-------------------------------------------- 

• TV SONY 360€--------------------------------------------------- 

• Máquina de Café 89.99€----------------------------------------- 

• Frigorifico 690€----------------------------------------------- 

• Carregador PC 30€---------------------------------------------- 

• TDT 45€-------------------------------------------------------- 

• Rádio 19.99€--------------------------------------------------- 

• Desumidificador 75€-------------------------------------------- 

• Orçamento 50€-------------------------------------------------- 

Total 1359.98€ (IVA incluído)---------------------------------------- 

Daniel Ferreira Chaves----------------------------------------------- 

• TV LG 399€----------------------------------------------------- 

• Ar Condicionado 861.00€---------------------------------------- 

• Orçamento 50€-------------------------------------------------- 

Total 1310€ (IVA Incluído)------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

O acidente deu-se devido a indicações dadas pelos serviços do setor 

de águas residuais da Divisão de Ambiente não havendo responsabilidade 

do operador da máquina, sendo certo que se tratou de dar resposta a 

uma situação urgente e inadiável inexistindo quaisquer outro recurso 

e ou meio para o efeito, não obstante a Companhia de Seguro do 

Município ter declinado qualquer responsabilidade e assunção dos 

encargos correspondentes.------------------------------------------- 

A companhia de seguros do município declina a responsabilidade para 

a  proprietária da máquina------------------------------------------- 

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

Assim, atendendo ao exposto considerando que é o município o 

responsável pelos danos causados nas habitações de Lígia Maria Moreira 

Alves e Daniel Ferreira Chaves propõe-se:---------------------------- 

• Que sejam pagas as indemnizações solicitadas no valor de 1359.98€ 

(a Lígia Maria Moreira Alves) e 1310€ (a Daniel Ferreira Chaves)----- 

• Que se dê conhecimento do teor da deliberação que vier a ser 

tomada sobre o presente assunto, pelo Órgão Executivo Municipal aos 

serviços municipais responsáveis nesta Autarquia Local, nomeadamente 

à Divisão de Gestão Financeira--------------------------------------- 
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À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

Chaves, 13 de Outubro  de 2020--------------------------------------- 

O Chefe da DA-------------------------------------------------------- 

(Carlos Delmar Fernandes)-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19/10/2020: ---------------------------------------------- 

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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1. AJUSTE DIRETO COM BASE EM CRITÉRIO MATERIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CHAVES. - 

Foi presente a informação nº366/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

I.Introdução ------------------------------------------------------- 

O serviço de gestão de resíduos urbanos constitui um serviço público 

de carácter estrutural, essencial à qualidade de vida dos cidadãos, 

ao bem-estar geral, à saúde pública e à proteção do ambiente, atribuído 

por lei aos municípios, além da previsão constitucional em sede do 

disposto no artigo 66.º do CRP, que importa acautelar, promover e 

assegurar. --------------------------------------------------------- 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina que os municípios dispõem de 

atribuições no domínio do ambiente, conferindo aos respetivos órgãos 

um conjunto de competências em matéria de planeamento, gestão de 

equipamentos e realização de investimentos dos sistemas municipais de 

limpeza pública, de recolha, transporte e tratamento de resíduos 

urbanos, sendo certo o termo do contrato atualmente em vigor no próximo 

dia 30/11/2020 e a pendência de impugnação judicial da adjudicação 

efetuada em sede de concurso público com publicação de anúncio no JOUE 

sem termo definido consubstanciam circunstâncias dominadas pelo risco 

ou perigo iminente de que o interesse público prioritário – traduzido 

em assegurar a recolha de RSU e o direito ao ambiente dos cidadãos 

-  não seja satisfeito. --------------------------------------------- 

O perigo atual e iminente associado à necessidade de assegurar a 

prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos, que se encontra 

no âmago da situação de urgência, configura-se como um perigo grave, 

atenta a natureza dos interesses ameaçados, cujo afastamento obriga a 

uma intervenção sem demora.------------------------------------------ 

II. Cronologia------------------------------------------------------

O Município de Chaves iniciou um concurso público para a prestação de 

serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos no Concelho de 

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

O referido Concurso foi publicitado no diário da república através do 

anúncio de procedimento n.º 13710/2019 de 19.12.2019 e também no jornal 

oficial da União Europeia;-------------------------------------------

Após a análise e avaliação das propostas apresentadas e admitidas a 
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concurso, o Município de Chaves decidiu adjudicar a proposta 

apresentada pelo Agrupamento concorrente constituído pela Ecoambiente 

e Anteros;---------------------------------------------------------- 

Em 18.03.2020 a referida decisão de adjudicação foi a notificação aos 

concorrentes, na plataforma eletrónica, pelo Município de Chaves;---- 

Em 17.04.2020 o Município de Chaves, A Ecoambiente e a Anteros celebram 

o contrato “Prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos 

urbanos no Concelho de Chaves”;-------------------------------------- 

O prazo de vigência do referido contrato é de oito anos, com início a 

1 de agosto de 2020 (crf Cláusula 3ª);-------------------------------

Em 07.05.2020 o concorrente Rede Ambiente apresentou junto ao Tribunal 

Administrativo de Mirandela, ação de contencioso pré-contratual para 

a impugnação da decisão que adjudicou o concurso público ao agrupamento 

concorrente constituído por Ecoambiente e Anteros ou do contrato se, 

entretanto, já celebrado que deu origem ao processo 160/20.4BEMDL;--- 

Esta ação proposta pela Rede Ambiente, embora tenha por objetivo no 

acto de adjudicação relativo a um procedimento em que a celebração de 

contrato está condicionado pelo CCP, à observância do período 

standstill (n.º3 do art. 95º e al. a) do n.º 1 do art. 104º do CCP), 

não veio a ser apresentado dentro do período  standstill, isto é dentro 

do dez dias seguintes à data de notificação aos concorrentes da decisão 

de adjudicação, conforme previsto no n.º1 do art. 103-A do CPTA.----- 

H. A Rede Ambiente, nos artigos 238.º e 239.º na sua petição inicial 

defende a aplicação da suspensão automática dos efeitos do ato de 

adjudicação impugnado ou do contrato já celebrado, em face do disposto, 

do artigo 103/4 do CPTA, vindo afinal, que a situação do réu e contra 

interessados seja feita com “advertência do efeito suspensivo 

automático e concurso (caso este já tinha celebrado) que nos termos 

do disposto no nº 1 do artº 103-A do CPTA, decorre da presente ação;- 

I. O agrupamento concorrente constituído pelo agrupamento 

Ecoambiente/Anteros e o Município de Chaves, contestaram a referida 

ação no dia 01.06.2020 e 05.06.2020, respetivamente;----------------- 

J. Em 14.07.2020 o concorrente SUMA apresentou junto ao Tribunal 

Administrativo de Mirandela, ação de contencioso pré-contratual para 

a impugnação da decisão que adjudicou o concurso público ao agrupamento 

concorrente constituído por Ecoambiente e Anteros ou do contrato se, 

entretanto, já celebrado, incluindo alterações em sede de relatório 

final elaborado, relativamente à admissão/exclusão de concorrentes, 

não se vislumbrando, até à presente data, qualquer indicação para a 

emanação de competente decisão judicial no âmbito do processo 

144/20.2BEMDL;------------------------------------------------------ 

K. No dia 14-07-2020, o Tribunal Administrativo de Mirandela declara 

extinta a instância relativa ao processo 160/20.4BEMDL, porquanto teve 

lugar a homologação de termo de transação alcançado entre os 

intervenientes;----------------------------------------------------- 

L. Por sua vez, o Tribunal de Contas, em 09/09/2020, devolveu o 

contrato inicialmente celebrado à entidade fiscalizada, para ser 

junta, quando proferida, a decisão definitiva na ação de contencioso 

pré-contratual intentada pelo concorrente SUMA, conforme indicado na 

alínea J;----------------------------------------------------------- 

M. Os serviços de recolha de resíduos no Concelho de Chaves 

encontram-se a ser assegurados, na presente data pela Ecoambiente e 

Anteros, na sequência de contrato celebrado em 12/08/2020, na 

sequência de adoção de ajuste direto por critérios materiais (artigo 

24.º nº1 alínea c) do CCP); ----------------------------------------- 
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N. O contrato celebrado com a Ecoambiente e Anteros, atualmente em 

vigor cessará a sua vigência por caducidade no próximo dia 30.11.2020 

- termo do prazo contratual fixado;---------------------------------- 

O. Por forma a evitar a interrupção dos serviços de recolha e 

transporte de resíduos no Concelho de Chaves a partir do dia 

30.11.2020, será necessário com urgência celebrar um novo contrato 

para a prestação daqueles serviços com início a 01.12.2020;---------- 

P. Enquanto o tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela não se 

pronunciar sobre o 144/20.2BEMDL, encontra-se prejudicada a remessa 

de decisão final respetiva ao Tribunal de Contas, por forma a dar 

andamento à imprescindível fiscalização e emissão e competente visto 

prévio;------------------------------------------------------------- 

Q. O contrato com a Ecoambiente e Anteros cessará a sua vigência no 

próximo dia 30.11.2020, assim sendo caso o contrato inicial celebrado 

entre a Ecoambiente, Anteros e o Município de Chaves não possa dar 

início no 01.12.2020, pelo facto da sua execução estar suspensa 

atendendo ao ponto de situação atual em sede de tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela  e de Tribunal de Contas e atendendo que o 

Município de Chaves não possui meios próprios que permitam assegurar 

de forma direta a prestação de serviços de recolha e transporte de 

resíduos sólidos urbanos, os serviços serão interrompidos a partir de 

30.11.2020;--------------------------------------------------------- 

R. A gestão de resíduos urbanos é um serviço público essencial, o 

qual não pode ser interrompido sob pena de grave prejuízo para o 

ambiente, saúde e a salubridade pública (cfr. alínea g) do nº1 do 

artigo 1º da lei nº 23/96 de 26 de Julho).Conforme resulta do disposto 

no art. 2º e  alínea h) do artigo 7º da Lei nº75/2013, de 12 de 

Setembro que aprovou o Regime jurídico das Autarquias Locais, 

constituem atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente, no 

domínio do ambiente e salubridade.----------------------------------- 

S. A suspensão da execução do contrato inicial celebrado com a 

Ecoambiente, Anteros e Município de Chaves podendo impedir o início 

da prestação dos serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos 

a partir de 01.12.2020, constitui um sério risco de interrupção de 

serviço público essencial a partir do dia 30.11.2020, situação que 

trará graves prejuízos para o interesse público e consequências 

nefastas para a população do concelho de Chaves, designadamente, para 

o ambiente, saúde e salubridade pública.----------------------------- 

III.  Escolha do mecanismo do CCP para nova contratação-------------- 

O contrato celebrado com a Ecoambiente e Anteros para a recolha e 

transporte de resíduos urbanos no concelho de Chaves cessará a sua 

vigência no próximo dia 30.11.2020.---------------------------------- 

Assim, resulta que, para evitar a interrupção dos serviços de recolha 

e transporte de resíduos urbanos no concelho a partir de 01.12.2020 

dispõe-se sensivelmente de um mês para celebrar um novo contrato.---- 

Por forma a evitar a provável situação de interrupção dos serviços de 

recolha de resíduos urbanos no concelho deverá, à cautela, celebrar-

se um novo contrato com o objeto similar, de modo a que a sua execução 

vigore de 01.12.2020 e até que se mantenha a situação de suspensão da 

execução do contrato inicial celebrado com a Ecoambiente e Anteros ou 

no máximo até 31.08.2021.-------------------------------------------- 

A formação de um novo contrato para a aquisição de serviços a entidades 

externas tem de ser precedida de um dos procedimentos pré-contratuais 

concorrenciais previstos no nº1 do artigo 16 do CCP.----------------- 
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De acordo com o disposto no artigo 20º do CCP “Para a celebração de 

contratos (...) de aquisição de serviços, pode adotar-se um dos 

seguintes procedimentos:-------------------------------------------- 
Ajuste 

direto 

Consulta 

prévia 

Concurso público 

urgente 

Concurso 

público 

Concurso 

público JOUE 

€20.000,00 €75.000,00 ≤€214.000,00 ≤€ 214.000,00 >214.000,00 

No dia 4 de junho de 2020 foi realizada uma consulta preliminar ao 

mercado, convidando a três entidades (Ecoambiente, Suma, Hidurbe) ao 

abrigo do artigo 35.º - A CCP – recepcionando no dia 9 do junho de 

2020 apenas uma proposta da entidade Ecoambiente, apresentando um 

valor mensal de €72.919,84.------------------------------------------ 

Em função da consulta acima referida, facilmente se verifica que o 

valor do novo contrato a celebrar, para aquisição de serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho, ultrapassará os 

valores máximos dos procedimentos:----------------------------------- 

• a consulta prévia;--------------------------------------------- 

• o ajuste direto.----------------------------------------------- 

Na base de 10 meses de contrato a começar em 01-12-2020 a 30-09-2021 

(tempo considerado necessário para assegurar a prestação de serviços 

RSU, no período com início no término do contrato atualmente em vigor 

(30-11-2020) e o desiderato final judicial, acrescido, 

sequencialmente, da prossecução do processo de fiscalização para 

obtenção de visto prévio favorável junto do Tribunal de Contas).----- 

Em função do valor do novo contrato a celebrar apenas se poderia 

escolher o procedimento de concurso público.------------------------- 

10 meses x 72.919.84€ = 729.198,40 €--------------------------------- 

Ora, a tramitação deste tipo de procedimento, e de resto dos demais 

procedimentos concorrenciais pré-contratuais, afigura-se bastante 

morosa.------------------------------------------------------------- 

O Concurso Público tem a seguinte tramitação:------------------------ 

Publicação do anúncio no Diário da República (artigo 130º do CCP);--- 

• Concessão de prazo para a apresentação das propostas que não pode 

ser inferior a seis dias (artigo 135ºdo CCP);------------------------ 

• Pedidos de esclarecimentos por parte dos interessados necessários 

à boa compreensão das peças do procedimento (artigo 50º do CCP);----- 

• Apresentação de listas de erros e omissões por parte dos 

interessados (artigo 50º do CCP-------------------------------------- 

• Publicação na plataforma electrónica da lista de concorrentes 

que apresentem proposta;--------------------------------------------- 

• Análise e avaliação das propostas admitidas por parte do júri;- 

• Elaboração fundamentada do Relatório preliminar (artigo 146º do 

CCP);--------------------------------------------------------------- 

• Concessão de prazo para pronúncia dos concorrentes em sede de 

audiência prévia que não pode ser inferior 5 dias (artigo 147º do 

CCP);--------------------------------------------------------------- 

• Análise das pronúncias apresentadas e eventual reavaliação e 

reordenação das propostas;------------------------------------------- 

• Elaboração do relatório final (artigo 148º do CCP);------------ 

• Concessão de novo prazo para pronúncia dos concorrentes em sede 

de audiência prévia que não pode ser inferior a cinco dias, caso haja 

exclusão de qualquer proposta ou do relatório final resulte uma 

alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar 

(artigo 147º do CCP);------------------------------------------------ 

• Decisão e notificação da decisão de adjudicação aos 

concorrentes;------------------------------------------------------- 
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• Findo o procedimento existe a possibilidade de apresentar 

impugnação administrativa e/ou judiciais contra a decisão de 

adjudicação.-------------------------------------------------------- 

Verifica-se que a morosidade inerente ao procedimento por concurso 

público para a formação de um novo contrato impedem de se poder 

contratar os serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos em 

tempo útil - até 30.11.2020.----------------------------------------- 

O CCP prevê outros mecanismos legais para contratar com maior 

celeridade: 

Concurso 

público urgente 

Consulta prévia 

nos termos previstos na alínea c) 

do artigo 24ºex vi do artigo 27-A 

do CCP 

Ajuste direto 

nos termos previstos na alínea c) do 

nº1 do artigo  24º do CCP 

a.Concurso público urgente------------------------------------------- 

Prevê o artigo 155º do CCP que, em caso de urgência na celebração de 

um contrato de aquisição de serviços de uso corrente pode adotar-se o 

procedimento de concurso público urgente desde que o valor do contrato 

a celebrar não excede os limites previstos no artigo 474º e o critério 

de adjudicação seja na modalidade de avaliação do preço.------------- 

Neste tipo de procedimento a tramitação do concurso público é 

simplificada com os prazos abreviados, não sendo aplicável o disposto 

nos artigos 50º,64º,67º, a 69º,72º, 88º, a 91º, 138º e 146º a 154º, e 

por isso, não há lugar a esclarecimentos e apresentação de lista de 

erros e omissões, prorrogação do prazo para a apresentação das 

propostas, júri, prestação de caução, publicitação da lista dos 

concorrentes que apresentaram proposta, relatório preliminar e 

relatório final, sendo o prazo mínimo para a apresentação de propostas 

de 24 horas, no caso de aquisição de serviços (artigo 158º).--------- 

Tendo-se cerca de um mês para celebrar o novo contrato, o recurso a 

este tipo de procedimento poderá não ser suficiente para evitar a 

interrupção dos serviços a partir do dia 30.11.2020.----------------- 

Embora apresente um regime simplificado e com abreviação de prazos, a 

verdade é que este é um procedimento concorrencial que permite 

apresentação de propostas por parte de um número indefinido de 

concorrentes, não sendo, por isso, possível ao Município prever:----- 

• O número de propostas que serão apresentadas a concurso e por 

isso, o tempo de análise e avaliação das propostas;------------------ 

• a eventual apresentação de impugnações administrativas e/ou 

judiciais por parte dos concorrentes contra o ato de adjudicação.---- 

b. Consulta prévia em função de critérios materiais nos termos 

previstos na alínea c) do artigo 24ºex vi do artigo 27-A do CCP.----- 

Conforme resulta do disposto no artigo 24º ex vi do artigo 27-A do CCP 

a escolha do procedimento de consulta prévia para formação de um 

contrato administrativo por razões de urgência imperiosa, deverá ser 

adotada nos casos em que o recurso a mais de uma entidade seja 

possível.----------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1 do artigo 114º do CCP no procedimento de consulta 

prévia deverão ser convidados a apresentarem propostas pelo menos três 

entidades.---------------------------------------------------------- 

Este tipo de procedimento implicaria o convite a três entidades 

distintas para apresentarem proposta para a celebração do novo 

contrato.----------------------------------------------------------- 

Este procedimento pressupõe:----------------------------------------- 

• O convite a três entidades;------------------------------------ 

• A concessão de prazo para a apresentação de propostas;--------- 
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• Pedidos de esclarecimento por parte das entidades convidadas 

necessárias à boa compreensão das peças do procedimento (artigo 

116º);-------------------------------------------------------------- 

• Apresentação de listas de erros e omissões por parte dos 

interessados (artigo 50º do CCP);------------------------------------ 

• Análise e avaliação das propostas admitidas por parte do júri;- 

• Elaboração fundamentada do Relatório preliminar (artigo 122º do 

CCP);--------------------------------------------------------------- 

• Concessão de prazo para pronúncia dos concorrentes em sede de 

audiência prévia que não pode ser inferior 3 dias ( artigo 123º do 

CCP);--------------------------------------------------------------- 

• Análise das pronúncias apresentadas e eventual reavaliação e 

reordenação das propostas;------------------------------------------- 

• Elaboração do relatório final (artigo 124º do CCP); ----------- 

• Concessão de novo prazo para pronúncia dos concorrentes em sede 

de audiência prévia que não pode ser inferior a cinco dias, caso haja 

exclusão de qualquer proposta ou do relatório final resulte uma 

alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar 

(artigo 124º do CCP);------------------------------------------------ 

• Decisão e notificação da decisão de adjudicação aos 

concorrentes;------------------------------------------------------- 

• Possibilidade de os concorrentes virem a apresentar impugnações 

administrativas e/ou judiciais contra a decisão de adjudicação.------ 

Pelo exposto, continua a ser um procedimento que não garante que a 01-

12-2020, se inicie um novo contrato, sendo certo que tendo por 

referência a consulta preliminar realizada em 4 de junho de 2020 a 

três entidades, apenas foi apresentada uma proposta, revelando-se a 

impossibilidade da adoção de consulta prévia a luz do disposto no 

artigo 27º A do CCP.------------------------------------------------- 

c. Ajuste direto nos termos previstos na alínea c) do nº1 do artigo 

24º ---------------------------------------------------------------- 

Conforme resulta do disposto no artigo 23º e da alínea c) do nº1 do 

artigo 24º do CCP, independentemente do valor do contrato a celebrar 

e qualquer que seja o seu objeto, pode adotar-se o ajuste direto na 

medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa  

 

“A urgência significa “a exigência do imediatamente” e recusa de uma 

realização diferida (CELESTE M. FONSECA, Isabel, Processo 

temporalmente justo e urgência – contributo para a autonomização da 

categoria da tutela jurisdicional da urgência na justiça 

administrativa, Coimbra Editora, 2009, p. 124)----------------------- 

A urgência prevista para o ajuste direto, cujo teor tem um pendor 

bastante mais intenso, assente em circunstâncias dominadas pelo risco 

ou perigo iminente de que o interesse público prioritário não seja 

satisfeito.--------------------------------------------------------- 

O serviço de gestão de resíduos urbanos constitui um serviço público 

de carácter estrutural, essencial à qualidade de vida dos cidadãos, 

ao bem-estar geral, à saúde pública e à proteção do ambiente, atribuído 

por lei aos municípios, além da previsão constitucional em sede do 

disposto no artigo 66.º do CRP, que importa acautelar, promover e 

assegurar.---------------------------------------------------------- 

O fundamento de ajuste direto aqui em análise obriga ao sacrifício da 

publicidade e da concorrência no procedimento, para poder dar guarida 

a um valor que assume uma relevância superior, assente na situação de 

urgência inadiável.”------------------------------------------------ 
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Conforme o disposto no nº2 do artigo 112º do CCP “O ajuste direto é o 

procedimento em que se convida diretamente uma entidade à escolha a 

apresentar proposta”------------------------------------------------ 

• A escolha deste procedimento para a formação do contrato 

administrativo permite convidar uma única entidade a apresentar 

proposta, reduz significativamente a morosidade na tramitação do 

procedimento pré-contratual uma vez que:----------------------------- 

• Só é analisada uma proposta;----------------------------------- 

• Não há lugar às fases de audiência prévia, nem elaboração dos 

relatórios preliminar e final (nº2 do artigo 125º do CCP;------------ 

• Não há outros interessados a quem a decisão final possa 

prejudicar a possibilidade de apresentação de impugnações 

administrativas e/ou judiciais é praticamente inexistente.----------- 

Conclui-se assim, que o procedimento por ajuste direto por motivos de 

urgência imperiosa para a formação do novo contrato a celebrar para 

aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos no concelho 

é o único procedimento que permite evitar, com segurança, a interrupção 

daqueles serviços a partir do dia 30.11.2020.------------------------ 

Para que possa ser adotado o ajuste direto, deverão observar-se os 

seguintes requisitos cumulativos:------------------------------------ 

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

• O recurso a este procedimento deverá ser feito na medida do 

estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa.--------- 

Como refere Jorge Andrade da Silva em comentário à alínea c) do artigo 

24º do CCP (Código dos Contratos, anotado e Comentado, 6º Edição, 

Almedina,2017) a possibilidade de escolher o procedimento por ajuste 

direto neste caso “ Tem a ver com casos em que a Administração se vê 

confrontada em situações factuais de perigo iminente e actual que 

ameace a satisfação de certo interesse público ou a satisfação 

prioritária de certos interesses públicos”--------------------------- 

Quanto à urgência imperiosa na contratação, refere o autor que “ O 

Tribunal de Contas (...) salienta que se deve tratar de uma urgência 

surgida de forma inopinada , motivada por acontecimentos não 

esperados; por outro lado deve estar-se perante uma urgência que se 

reporta à execução do contrato; a invocação de urgência implica que 

essa mesma urgência seja evidenciada pelo procedimento adaptado (...). 

Quanto à qualificação da urgência como imperiosa, trata-se de uma 

urgência categórica, a que não pode deixar de ocorrer-se com rapidez, 

que é impreterível, isto é, que tem de ser atendida num determinado 

momento(...)”------------------------------------------------------- 

O Acórdão do Tribunal de Contas n.º 4/12, de 14 de fevereiro, proc. 

n.º 1704/2011: “ por imposição do interesse público, se deve proceder 

à aquisição de bens ou serviços com a máxima rapidez, sem se realizar, 

quando a lei o prevê, o concurso público (ou outro tipo de procedimento 

que  garanta, de alguma forma, a concorrência). E recorre-se a tal 

solução, sob pena de, não o fazendo com a máxima rapidez, os danos daí 

decorrentes causarem ou poderem vir a causar prejuízos irreparáveis 

ou de difícil reparação”.--------------------------------------------

A urgência significa “a exigência do imediatamente” e recusa de uma 

realização diferida (CELESTE M. FONSECA, Isabel, Processo 

temporalmente justo e urgência – contributo para a autonomização da 

categoria da tutela jurisdicional da urgência na justiça 

administrativa, Coimbra Editora, 2009, p. 124)-----------------------

A urgência prevista para o ajuste direto, cujo teor tem um pendor 

bastante mais intenso, assente em circunstâncias dominadas pelo risco 

ou perigo iminente de que o interesse público prioritário não seja 
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satisfeito.----O fundamento de ajuste direto aqui em análise obriga 

ao sacrifício da publicidade e da concorrência no procedimento, para 

poder dar guarida a um valor que assume uma relevância superior, 

assente na situação de urgência inadiável.---------------------------

Por norma, a existência de situações de urgência qualificada ou 

imperiosa vem associada à proteção de bens especialmente sensíveis, 

em grande parte direitos fundamentais. Aponte-se, a título de exemplo, 

o Acórdão do Tribunal de Contas n.º 17/2014, de 21 de outubro de 2014, 

1ª seção/PL, proferido no recurso ordinário n.º 8/2014, que revogou o 

anterior Acórdão n.º 4/2014, de 28 de janeiro de 2013, processo n.º 

1829/2013, onde o Tribunal de Contas considerou justificar-se o 

recurso ao ajuste direto fundamentado no critério da urgência 

imperiosa (a existência de interesse público relevante na assistência 

médica ininterrupta aos reclusos, tendo o Tribunal concluído que “ a 

prestação de cuidados de saúde em meio prisional é de interesse público 

fundamental e a exigência da sua não interrupção deriva de ser: uma 

necessidade permanente, que deve ser objeto de uma sistemática 

monitorização, por forma a evitar situações da carência médica e 

medicamentosa”).---------------------------------------------------- 

As situações de urgência imperiosa não se cingem apenas a direitos com 

uma natureza pessoal. Em rigor, os valores da concorrência e 

publicidade também cedem perante circunstâncias passíveis de criar 

perigo sério para elementos do património público ou privado, 

designadamente para o património cultural e ambiental.---------------

Neste enquadramento, importa reiterar que o serviço de gestão de 

resíduos urbanos constitui um serviço público de carácter estrutural, 

essencial à qualidade de vida dos cidadãos, ao bem-estar geral, à 

saúde pública e à proteção do ambiente, atribuído por lei aos 

municípios, além da previsão constitucional em sede do disposto no 

artigo 66.º do CRP, que importa acautelar, promover e assegurar.----- 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, determina que os municípios dispõem de 

atribuições no domínio do ambiente, conferindo aos respetivos órgãos 

um conjunto de competências em matéria de planeamento, gestão de 

equipamentos e realização de investimentos dos sistemas municipais de 

limpeza pública, de recolha, transporte e tratamento de resíduos 

urbanos, sendo certo o termo do contrato atualmente em vigor no próximo 

dia 30/11/2020 e a pendência de impugnação judicial da adjudicação 

efetuada em sede de concurso público com publicação de anúncio no JOUE 

sem termo definido consubstanciam circunstâncias dominadas pelo risco 

ou perigo iminente de que o interesse público prioritário – traduzido 

em assegurar a recolha de RSU e o direito ao ambiente dos cidadãos 

-  não seja satisfeito.---------------------------------------------- 

• A urgência terá de dever-se a acontecimentos imprevisíveis e não 

imputáveis à entidade adjudicante.----------------------------------- 

No que se refere à imprevisibilidade, refere Jorge Andrade da Silva 

(Código dos Contratos, anotado e Comentado, 6º Edição, Almedina,2017) 

que “Embora  no texto legal se exprima essa imprevisibilidade <<pela 

entidade adjudicante>>, parece tratar-se de uma imprevisibilidade 

objetiva e não apenas na perspetiva  daquela entidade: esta não previu 

nem, em condições normais, era razoável exigir que tivesse previsto 

(...). Por outro lado, deve tratar-se de situação não imputável à 

entidade adjudicante”----------------------------------------------- 

“Impõe-se ainda que a necessidade de satisfação do interesse público 

em causa seja compatível com os prazos inerentes aos procedimentos 

que, em situação normal deveriam ser adotados------------------------ 
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A jurisprudência do Tribunal de Contas tem utilizado amiúde um padrão 

de diligência na apreciação do pressuposto da imprevisibilidade: são 

imprevisíveis os acontecimentos que um decisor público normal, 

colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto 

(Acórdão do Tribunal de Contas n.º 17/2014, de 21 de outubro de 2014, 

proferido no recurso ordinário nº 8/2014).---------------------------

Para ISABEL CELESTE FONSECA, “a situação-de-urgência é normalmente 

aferida ou valorada) num contexto de normalidade, mas que se destaca 

por fugir à normalidade, em termos que, nesse quadro de normalidade, 

ela corresponde a uma situação em relação à qual se espera que, de 

acordo com as regras de probabilidade, aconteça um prejuízo - um 

prejuízo que vulgarmente é qualificado como sendo irreparável ou de 

muito difícil reparação” (CELESTE M. FONSECA, Isabel, Processo 

temporalmente justo e urgência – contributo para a autonomização da 

categoria da tutela jurisdicional da urgência na justiça 

administrativa, Coimbra Editora, 2009, p. 131).----------------------

Assim, e atendendo à situação ora em análise verifica-se a existência 

de um perigo atual e iminente associado à necessidade de assegurar a 

prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos, que se encontra 

no âmago da situação de urgência, configura-se como um perigo grave, 

atenta a natureza dos interesses ameaçados, cujo afastamento obriga a 

uma intervenção sem demora, porquanto está em causa a prestação de 

serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos no Município de 

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

• Não imputável à entidade adjudicante.-------------------------- 

Assim, e sobre essas circunstâncias urgentes e imprevisíveis a 

entidade adjudicante – Município de Chaves - não dispõe de controlo 

efetivo quanto à sua ocorrência (afastar de modo claro que a adoção 

de outros procedimentos pré-contratuais concorrenciais não resulta da 

inércia ou má previsão da entidade adjudicante, tanto mais que 

tempestivamente foi lançado o imprescindível procedimento contratual 

mas encontra-se o mesmo, de momento, pendente em tribunal).---------- 

• Não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais 

procedimentos. ----------------------------------------------------- 

A absoluta necessidade obriga a uma intervenção imediata e sem 

delongas, não compatível com a morosidade típica dos restantes 

procedimentos, como referido no Ponto III, parágrafos anteriores, 

sendo certo que um atraso na contratação do serviço de recolha e 

transporte de resíduos urbanos no Município de Chaves pode originar 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, atendendo à urgência 

do momento e de carência de contratação.----------------------------- 

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

O desiderato deste pressuposto reside, não nos fins que levam a atender 

à urgência, passíveis de justificar todo e qualquer meio para a sua 

concretização, mas, sim, nos meios que se mostram necessários e 

proporcionais ao alcance de tais fins - o ajuste direto deve ser 

adotado na “medida certa” (OLIVEIRA FERREIRA, Francisco de, 

Procedimentos Pré-Contratuais ao abrigo do Código dos Contratos 

Públicos, Tipos de Procedimentos e Critérios de Escolha, Coimbra 

Editora, 2010, p. 83).----------------------------------------------- 

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

É ainda de avançar que, atento ao discurso na alínea c) do n.º1 do 

24º; do CCP, nos termos previstos no nº 1 do artigo 113º do CCP a 

escolha das entidades convidadas a apresentar proposta nos 

procedimentos de consulta prévia ou de ajuste direto cabe ao órgão 

competente para a decisão de contratar”.----------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

A este propósito, nas palavras de Jorge Andrade da Silva “(...) a 

escolha do número de entidades a convidar constitui uma decisão 

discricionária e fundamentada que a entidade adjudicante toma com 

ponderação da natureza e do interesse público subjacente ao contrato 

a celebrar, da natureza das prestações que integram o seu objeto e do 

modo mais adequado conveniente, possível e proporcionado de fazer”--- 

Pelo exposto, encontram-se reunidos todos os requisitos previstos na 

alínea c) do nº1 do artigo 24º do CCP para escolher o Ajuste Direto 

para a formação  de um novo contrato para aquisição de serviços de 

recolha e transporte de resíduos urbanos no concelho de Chaves que 

vigore de 01.12.2020 e até que se mantenha a situação de suspensão da 

execução do contrato celebrado com a Ecoambiente e Anteros ou no máximo 

até 30.09.2021:-----------------------------------------------------

A interrupção dos serviços e transporte de resíduos no concelho de 

Chaves constitui um perigo para o ambiente, saúde e salubridade pública 

pelo que:-----------------------------------------------------------

a.Justifica-se a celebração urgente de um contrato com o mesmo objetivo 

que possa assegurar no essencial a prestação daqueles serviços a partir 

de 01.12.2020;------------------------------------------------------ 

a. A urgência na contratação dos referidos serviços deve-se a um 

facto imprevisível que não é imputável ao Município de Chaves - A 

propositura de ação de contencioso pré-contratual no dia 14.07.2020 

com suspensão dos efeitos da execução do contrato celebrado, a qual 

constitui um acontecimento inesperado para o Município de Chaves, o 

qual não podia por isso, em condições normais, prever.--------------- 

b. A necessidade de celebração de um novo contrato com início a 

01.12.2020 traduz-se num urgência imperiosa na medida em que a 

continuidade do serviço público essencial aqui em causa terá de ser 

assegurada com a maior brevidade possível- no limite até ao próximo 

dia 30.11.2020.----------------------------------------------------- 

d. Encontram-se reunidos todos os requisitos legais previstos 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 24º do CCP, para que se possa escolher 

o procedimento de ajuste direto para a formação do contrato a celebrar 

de a aquisição dos serviços de recolha e transporte de resíduos no 

concelho de Chaves, pelo período estritamente necessário compreendido 

entre o dia 01.12.2020 e a data em que seja possível iniciar a execução 

do contrato celebrado com a Ecoambiente e Anteros ou com o máximo de 

duração até 30.09.2021;---------------------------------------------- 

e. Em resultado da consulta preliminar efetuada ao mercado a três 

entidades – artigo 35.º - A CCP – apenas uma – Ecoambiente – apresentou 

um valor mensal de €72.919,84. Face ao resultado da referida consulta, 

será convidada a firma Ecoambiente a apresentar proposta por ajuste 

direto, para celebração de um contrato para prestação de serviços de 

recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos no Concelho de Chaves 

com início a 01.12.2020 e termo na data que for possível dar início à 

execução do contrato inicial celebrado em 17.04.2020, ou no máximo até 

30.09.2021 ;-------------------------------------------------------- 

O nº1 do artigo 113º do CCP refere que a escolha da entidade para 

apresentar proposta é do órgão competente para a decisão de contratar, 

sendo esta decisão totalmente discriminatória, fundamentada na 

ponderação da natureza e do interesse público subjacente ao contrato 

a celebrar.--------------------------------------------------------- 

V. Proposta--------------------------------------------------------- 
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Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

1.Que seja autorizada, a presente proposta, pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, tendo em vista assegurar a legal e eficaz 

concretização das obrigações previstas quanto a autorizar a abertura 

de um ajuste direto por critério material nos termos do disposto na 

alínea c) do nº1 do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

para contratar uma empresa para prestação de  serviços de recolha e 

transporte de resíduos urbanos e equiparados, fornecimento, lavagem, 

desinfeção e manutenção de contentores no Município de Chaves para 

vigorar de 01-12-2020 e termo na data que for possível dar início a 

execução do contrato inicial celebrado em 17.04.2020 com a Ecoambiente 

e Anteros, com o máximo de duração até 30.09.2021, aprovando-se as 

despectivas peças de procedimento (caderno de encargos e carta 

convite).----------------------------------------------------------- 

2.Que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei 

nº8/2012 de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o 

artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 

incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com 

os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização 

prévia da assembleia municipal.-------------------------------------- 

Considerando que, o presente procedimento terá de estar concluído no 

final de novembro para assegurar a prestação do serviço de gestão de 

resíduos urbanos, revelando-se inviável, tempestivamente, a recolha 

de autorização por parte do Órgão Deliberativo Municipal, porquanto a 

próxima sessão ocorrerá apenas em dezembro de 2020;------------------ 

Por conseguinte, tendo em vista assegurar a legal e eficaz 

concretização do procedimento de ajuste direto por critério material 

nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 24º, para vigorar 

de 01-12-2020 e termo na data que for possível dar início a execução 

do contrato inicial celebrado em 17.04.2020 com a Ecoambiente e 

Anteros, com o máximo de duração até 30.09.2021, sugere-se a aprovação 

da presente proposta, relativa à assunção dos encargos com efeitos 

plurianuais do presente procedimento concursal, pelo Órgão Executivo 

Municipal, submetendo-se posteriormente à Assembleia Municipal, para 

ratificação, pelos motivos de urgência atrás invocados;-------------- 

Assim, caso a presente proposta seja aprovada pelo Executivo 

Municipal, nos termos sugeridos nos pontos anteriores, sugere-se que 

o presente assunto seja agendado, para a próxima sessão ordinária do 

Órgão Deliberativo Municipal, em vista à ratificação de tal decisão 

administrativa, nos termos do disposto no artigo 164º do CPA.-------  

3. Que seja convidada a firma Ecoambiente, que foi a única que 

respondeu a uma consulta preliminar apresentando um valor mensal 

de €72.919,84, que se junta a esta informação;----------------------- 

4. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, 

o adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço 

contratual;--------------------------------------------------------- 

5. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável a prestação de serviços em causa tem cabimento na rubrica 

02022004.----------------------------------------------------------- 

À consideração Superior----------------------------------------------

Chaves, 19 de outubro de 2020---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão de Ambiente---------------------------------------

(Carlos Delmar Emiliano Fernandes, Eng.º)---------------------------- 



                                                                F. 40 

                                                                  _____________________ 

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

DE 19/10/2020: ------------------------------------------------------ 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. --- 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para efeitos de ratificação do 

despacho ora exarado e subsequente submissão à aprovação do órgão 

deliberativo municipal quanto à autorização dos encargos plurianuais 

resultantes da celebração do aludido contrato. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o teor do aludido despacho, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 19.10.2020. ----------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

“Vota favoravelmente a presente proposta, mas, como já referiu, neste 

órgão, por princípio é avessa aos procedimentos por Ajuste Direto, no 

entanto compreende a urgência na aquisição destes serviços, entende 

que se pretende salvaguardar o interesse público para que não haja 

interrupção na recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e por 

tanto nessa medida entende que tem de ser feita assim. ” ------------ 
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2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 22ª A 26ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N 

26º/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. ----------------------------------- 

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 -------------------------------------------------- 
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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: ------------- 

 

08-10-2020 

REGRAS ORÇAMENTAIS 

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40 

  Valor Validação 

Valor das receitas correntes brutas previstas para 

2020 (1) 

    

31.863.287,04 €  

Situação de 

Cumprimento 
Despesas correntes pagas (2) 

    

16.356.165,24 €  

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo 
      

2.623.001,08 €  

Apuramento do saldo corrente 

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 das receitas correntes brutas previstas para 

2020 (1) 

    

31.863.287,04 €  

Situação de 

Cumprimento 

Despesas correntes pagas (2) 
    

16.356.165,24 €  

Saldo Corrente (3) = (1) - (2) 
    

15.507.121,80 €  

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4) 
      

2.623.001,08 €  

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = 

(3) - (4) 

    

12.884.120,72 €  

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, 09 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

Márcia Santos, Dra.) ------------------------------------------------ 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 22ª 

a 26ª. -------------------------------------------------------------- 

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

DE 18/10/2020: ------------------------------------------------------ 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2.2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA REDE DE 

TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS DO CONCELHO DE CHAVES (TUC) – ANÁLISE 

E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO 

EXERCÍCIO DE 2019 – EXERCÍCIO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. INFORMAÇÃO Nº 

27/DGF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência da receção do mail de 08/10/2020, através do qual veio, 

a Auto Viação do Tâmega a exercer o direito de Audiência Prévia dos 

interessados previsto no art.º 121 e ss. do CPA e de acordo com o teor 

da Informação/Proposta n.º 20/DGF/2020, comunicado pelo Município, via 

ofício refa. 2823, de 30/09/2020, cumpre-nos informar o seguinte: --- 

1. Sobre a implementação do “Sistema de Gestão da Qualidade e 

Segurança”, previsto no n.º 1 da Cláusula 17ª, do respetivo Contrato 

de Concessão, verifica-se que o certificado ISSO 9001, é válido para 

o período entre 20/12/2019 a 20/12/2022, pelo que, não poderá ser 

considerado para o ano de 2019, em análise; ------------------------- 

2. Sobre a instalação dos equipamentos de vídeo previstos no 

requisito 4 do Anexo 3 do contrato de concessão celebrado, verifica-

se que veio a ser apresentada fatura n.º 496, datada de 02/04/2019, 

que corresponderá à aquisição do equipamento vídeo. Pela data, o 1.º 

trimestre não pode ser considerado nas contas de 2019. Os restantes 

trimestres também não, porque só agora foi dado conhecimento ao 

Município da sua existência, desconhecendo-se se o equipamento esteve 

de facto, em serviço; ----------------------------------------------- 

3. Relativamente aos Balancetes Analíticos previstos no n.º 2 da 

cláusula 19º, cumpre-nos informar que os balancetes foram apresentados 

de forma extemporânea, pese embora os reiterados incumprimentos desde 

há vários anos a esta parte. ---------------------------------------- 

II – Sentido de decisão: --------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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1 -  Por conseguinte, entende o Município, julgar improcedentes as 
alegações apresentadas pela empresa Auto Viação do Tâmega, em sede de 

exercício de direito de Audiência dos Interessados, pelo que se torna 

definitivo o Relatório de Análise vertido na informação n.º 

20/DGF/2020, de 28/09/2020; ----------------------------------------- 

2 -  Para o efeito, o Município assumirá a referida compensação 

financeira, no valor de 130.500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e relativo aos documentos de Prestação de Contas de 2019, 

decorrentes da execução do Contrato de Concessão – TUC. ------------- 

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

Chaves, 13 de outubro de 2020 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

O Chefe da DPM ------------------------------------------------------ 

(Eng.º Abel Peixoto) ------------------------------------------------ 

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

DE 13/10/2020: ------------------------------------------------------ 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação.------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. ESTAÇÃO BASE DE TELECOMUNICAÇÕES CHAVES NORTE (CO) 1434 DA 

VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. PARTILHA DAS 

INFRAESTRUTURAS.  REQUERENTE: VODAFONE PORTUGAL, S.A. APRESENTANTE: 

ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES, LDA. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº21/DAG-

ECE/2020. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Enquadramento ------------------------------------------------- 

1. Através de comunicação datada de 15 de maio de 2020, com o registo 

nos serviços municipais GAP/2020, DAF, E.G. 5317 de 19 de maio de 

2020, a Ericsson Telecomunicações, Lda., NIPC 500 257 833, entidade 

delegada pela VODAFONE PORTUGAL, S.A., NIPC 502544180, veio propor e 

a fim solicitar a este Município autorização para a partilha da estação 

de telecomunicações identificada em epígrafe, mediante a contrapartida 

de um acréscimo de €100,00, ao valor mensal pago a este Município pela 

sua representada. --------------------------------------------------- 

2. Por correio eletrónico da Chefe de Divisão de Administração 

Geral, em regime de substituição, Dra. Carla Negreiro, de 21 de maio 

de 2020, o pedido foi-nos reencaminhado, para efeitos de análise e 

prestação de informação. -------------------------------------------- 

3. Em vista a dar cumprimento ao determinado, vieram a ser 

desenvolvidas, quer telefonicamente, quer por mensagem de correio 

eletrónico, diversas diligências procedimentais, no intuito de apurar 

mais concretamente o objeto do pedido, junto do técnico responsável 

da Ericsson, Sr. Engº Pedro Aragão Machado, bem como no sentido de 

clarificar o titular do contrato, em virtude da Vodafone Portugal 

Comunicações S.A., ter comunicado7 ter procedido à constituição, por 

cisão simples realizada, da Vodafone Towers Portugal, S.A., em 16 de 

julho de 2020,para a qual transmitiu a sua unidade de negócio de torres 

e demais infraestrutura passiva de suporte e equipamentos de rede 

móvel, sendo certo que clarificou que o contrato de concessão de 

                                                           
7 Através de carta com o registo nos serviços administrativos  

municipais DGF/2020, DAG, E,G, 8307 de 24-07-2020. ------------------  
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utilização do domínio público municipal, ora em causa, não foi 

transferido para a nova sociedade. ---------------------------------- 

4. Assim, dá-se, abaixo, cumprimento ao superiormente determinado.- 

II – Justificação --------------------------------------------------- 

1. A Ericsson-Telecomunicações, Lda. tem legitimidade para a 

apresentação do pedido, conferida por procuração dos administradores 

da VODAFONE PORTUGAL- Comunicações Pessoais, S.A., a instruir o mesmo, 

tendo sido realizado o saneamento do pedido, para efeitos do disposto 

no Artigo 109º do Código do Procedimento Administrativo, não havendo 

questões que prejudiquem a tomada de decisão. ----------------------- 

2. Na Unidade de Contratos e Expropriações encontra-se arquivado o 

contrato celebrado entre o Município de Chaves e a representada - 

VODAFONE - da, ora, apresentante, a saber: -------------------------- 

i) Contrato de concessão do direito de uso privativo de uma parcela 

de terreno com a área de 87,40 m2, integrada no domínio público 

municipal, localizada nas imediações dos “reservatórios do Alto da 

Cocanha”, na Rua Dom Afonso António Ferreira de Sousa, União das 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, 

destinada exclusivamente à instalação da infraestrutura de suporte à 

estação base de telecomunicações designada por CHAVES NORTE (CO) 1434, 

da Vodafone, não podendo a concessionária dar-lhe qualquer outro 

destino, datado de 14 de dezembro de 2015, registado sob o nº 44/2015, 

com o prazo de duração da concessão 10 anos, com possibilidade de 

renovação, por dois períodos de 5 anos. ----------------------------- 

ii)  De acordo com a Cláusula 5ª do contrato, em causa, sob a epígrafe 

“Taxas”, pela concessão do direito de uso privativo da parcela com a 

área de 87,40m2, retro identificada, a concessionária paga a taxa 

anual de €4 562,28, calculada nos termos previstos no Regulamento de 

Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos”, em 

duodécimos mensais de € 380,19 (trezentos e oitenta euros e dezanove 

cêntimos), atualizada em conformidade com o previsto no respetivo 

Regulamento, encontrando-se, no corrente ano, fixada no valor de €7 

099,56, correspondendo a duodécimos mensais de €591,63 (quinhentos  

noventa e um euros e sessenta e três cêntimos). --------------------- 

3.     À data da instalação inicial da Estação de Comunicações CHAVES 

NORTE (CO) 1434 a tecnologia existente não permitia a partilha das 

infraestruturas de telecomunicações, sendo certo que a profunda 

alteração das tecnologias, nesta área, veio alterar, radicalmente, tal 

realidade, no que respeita à evolução tecnológica e à acentuada 

dinâmica do mercado. ------------------------------------------------ 

4.      Neste contexto, a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, 

nas suas orientações estratégicas para 2020-2022, tem como primeiro 

objetivo contribuir para que todo o País obtenha o máximo benefício 

em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais 

e de comunicações electrónicas, através de uma regulação ativa e 

exigente que promova o investimento eficiente, facilite a partilha de 

infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica, de modo 

a que o setor continue a investir na expansão das redes de fibra ótica 

de alta velocidade, no reforço da cobertura de 4G e na introdução do 

5G, pelo que a partilha de infraestruturas (e também o coinvestimento) 

pode contribuir para uma maior rapidez na cobertura integral do 

território nacional e, consequentemente, do concelho de Chaves. ----- 

5. Face ao exposto, na falta de previsão na tabela de taxas, para a 

situação individual e concreta, deverá reger a vontade de ambas as 

partes contratantes, sendo de autorizar a partilha do equipamento e 

de aceitar o acréscimo na retribuição da concessão, considerando que 

o espaço do domínio público municipal objeto da concessão de direito 
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de uso privativo não sofre qualquer alteração, sendo, ao invés, objeto 

da partilha o equipamento da rede de fibra ótica da concessionária, 

na esteira das orientações emanadas pela ANACOM, as quais visam, a 

fim, a prossecução do interesse público. ---------------------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e para efeitos 

do disposto na alínea qq) do nº1, do Artigo 33º, do Anexo I, à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, tomo a liberdade 

de sugerir que superiormente seja adotada a seguinte estratégia 

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

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

executivo camarário, em vista a ser aceite a proposta de alteração 

apresentada pela operadora de comunicações VODAFONE Portugal, 

Comunicações Pessoais, S.A., ao contrato de concessão do direito de 

uso privativo da parcela de terreno com a área de 87,40 m2, integrada 

no domínio público municipal, localizada nas imediações dos 

“reservatórios do Alto da Cocanha”, na Rua Dom Afonso António Ferreira 

de Sousa, União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

concelho de Chaves, destinada exclusivamente à instalação da 

infraestrutura de suporte à estação base de telecomunicações designada 

por CHAVES NORTE (CO) 1434, da Vodafone, datado de 14 de dezembro de 

2015, registado sob o nº 44/2015,  mediante, essencialmente, a 

alteração da Cláusula 5ª, passando o valor mensal devido pela ocupação 

da parcela a ser de €691,63, anualmente atualizável, e a introdução 

da Cláusula 19ª, referente à partilha do equipamento de fibra ótica e 

de  telecomunicações; ----------------------------------------------- 

b) Para o efeito, que seja aprovada a minuta, em anexo, da I Adenda 

ao aludido contrato de concessão, registado nesta unidade 

organicamente competente sob o n.º 44/2015; ------------------------- 

c) Por fim, que a decisão administrativa que vier a praticada, sobre 

a matéria, seja notificada à interessada, por carta registada, nos 

termos do artigo 114.º do CPA. -------------------------------------- 

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

Chaves: 20 de outubro de 2020. -------------------------------------- 

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

(Cristina Rodrigues) ------------------------------------------------ 

Em anexo: O mencionado pedido e respetivo processo administrativo. -- 

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

I ADENDA AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PRIVATIVO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO ----------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 

• Considerando que o executivo camarário em sua reunião realizada 

no passado dia 20 de novembro de 2015, deliberou autorizar, a favor 

da operadora de comunicações VODAFONE Portugal, o direito de uso 

privativo de uma parcela de terreno integrada no domínio público 

municipal, a fim daquela empresa ampliar a infraestrutura de suporte 

à estação base de  comunicações designada por CHAVES NORTE (CO) 1434, 

localizada na União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

concelho de Chaves; ------------------------------------------------- 

• Considerando que a concessão do direito de uso privativo da 

parcela, nos termos da citada deliberação, veio a ser formalizado por 

“contrato de concessão de direito de uso privativo”, em conformidade 

com o disposto no Artigo 27º e seguintes do Decreto-Lei nº 280/2007, 

de 7 de agosto, outorgado em 14 de dezembro de 2015; ---------------- 

• Considerando que as partes pretendem, agora, proceder à alteração 

do aludido contrato, através de formalização de adenda, que contemple 
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a alteração da redação da Cláusula 5ª no que concerne ao valor a pagar 

e a introdução da Cláusula 19ª referente à autorização para a partilha 

e ou cedência da infraestrutura; ------------------------------------ 

• Considerando que a aludida alteração, foi aprovada por deliberação 

do executivo municipal, em sua reunião ordinária, realizada no passado 

dia …………………., a coberto da Informação/Proposta n.º ……….. de … de ……… 

de 2020; ------------------------------------------------------------ 

Assim, no dia ……. de ……….. de 20…., --------------------------------- 

MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva de direito público 501 205 551, 

com sede na Praça de Camões, 5400-150 Chaves, neste ato 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, em Chaves, titular do Cartão de Cidadão n.º 

___________, doravante designado por PRIMEIRO CONTRATANTE; ---------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

VODAFONE PORTUGAL, Comunicações Pessoais, S.A., NIPC 502 544 180, com 

sede na Avenida D. João II,  nº 36, 1998-017 Lisboa, pessoa coletiva 

nº 502544180, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa sob o mesmo número, com o capital social de € 91.068.253,00 

(noventa e um milhões sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três 

euros), neste ato legalmente representada por Mário Jorge Soares Vaz, 

estado civil…., natural de ……., com domicílio profissional na sede da 

sua representada, titular do Cartão de Cidadão nº 7776822, válido até 

….., e por Emanuel Paulo Mota Botelho de Melo Sousa,  estado civil…., 

natural de….., com domicílio profissional na sede da sua representada, 

titular do Cartão de Cidadão nº 854051, válido até……02/07/2017, 

administradores da referida sociedade, com poderes para o ato, 

conforme consta da certidão permanente do Registo Comercial on line,  

que fica arquivada no respectivo processo administrativo, doravante 

designada indiferentemente por SEGUNDA CONTRATANTE ou VODAFONE. ----- 

É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, que 

contempla as alterações ao ponto n.º 1, da cláusula 5ª e a introdução 

da Cláusula 19ª, nos seguintes termos: ------------------------------ 

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

1. Pela concessão do direito de uso privativo da parcela com a área de 
87,40 m2, retro identificada, a concessionária pagará uma taxa mensal 

de € 691,63 (seiscentos e noventa e um euros e sessenta e três 

cêntimos), que deverá ser paga até ao oitavo dia útil do mês anterior 

àquele a que disser respeito, mediante transferência bancária, para a 

conta do PRIMEIRO CONTRATANTE com o IBAN: 

PT50.0018.0003.1002.6730020.32, junto do Banco Santander Totta. ----- 

2. (…). ------------------------------------------------------------- 
Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

1. A parcela objeto do presente contrato destina-se à instalação de 

quaisquer equipamentos de comunicações eletrónicas, designadamente 

infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações ficando 

desde já a VODAFONE autorizada, no todo ou em parte, a partilhar 

gratuita ou onerosamente a utilização de todo ou parte do equipamento 

instalado no local concessionado, e a partilhar o local concessionado, 

com qualquer sociedade que se dedique à exploração de infraestruturas 

de comunicações, e/ou outro operador de comunicações eletrónicas ou 

de radiocomunicações. ----------------------------------------------- 

2. O PRIMEIRO CONTRATANTE autoriza VODAFONE, e, sendo caso disso, a 

sociedade e/ou operador a que se refere a alínea anterior, a montar e 

a pôr em funcionamento na parcela objeto do presente contrato os 

equipamentos de radiocomunicações, bem como a instalar os sistemas de 

antenas, na parcela objeto do presente contrato e ainda os cabos de 
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ligação entre os sistemas de antenas e os equipamentos transmissores 

e recetores. Os equipamentos, sistemas de antenas e os cabos de ligação 

referidos no parágrafo anterior podem ser deslocados por simples 

decisão da VODAFONE. ------------------------------------------------ 

3. Na autorização referida no número anterior compreende-se a 

realização pela VODAFONE ou, sendo caso disso, pela sociedade e/ou 

operador de comunicações eletrónicas mencionado no número 1, na 

parcela objeto do presente contrato, de quaisquer obras e 

benfeitorias, incorporadas ou não no terreno que sejam necessárias à 

instalação dos referidos equipamentos de comunicações eletrónicas. -- 

4. A VODAFONE e, sendo caso disso, a sociedade e/ou o operador 

mencionados no número 1 poderão, em qualquer altura, sem necessidade 

do consentimento do PRIMEIRO CONTRATANTE, introduzir nos equipamentos 

instalados todas as modificações que entenderem. -------------------- 

5. À parcela objeto do presente contrato não poderá ser dado qualquer 

outro uso para além do estabelecido nos números anteriores, sem o 

consentimento escrito do PRIMEIRO CONTRATANTE, salvo o necessário para 

a realização das finalidades relacionadas com a prestação de serviços 

de comunicações eletrónicas. ---------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 14 de 

dezembro de 2015, registado nos serviços municipais – GNE/UCE, sob o 

n.º 44/2015. -------------------------------------------------------- 

Feito em Chaves, em duas vias de igual valor, a __ de ________ de 

2020.  -------------------------------------------------------------- 

O PRIMEIRO CONTRATANTE, --------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------- 

O SEGUNDO CONTRATANTE, ---------------------------------------------- 

VODAFONE PORTUGAL, S.A. --------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, DRA. CARLA NEGREIRO DE 20/10/2020 --------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais aplicáveis, sendo 

de adotar a estratégia perfilada no ponto III. À consideração do Senhor 

Presidente da Câmara. ---------------------------------------------- 

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

2020.10.21. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra, do Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, e seis votos a favor, dos restantes membros deste órgão, 

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

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 

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

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

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

“Os vizinhos da rua, em questão, nos quais também se inclui, têm-lhe 

solicitado para que haja garantias de não interferência das antenas 

na saúde de cada um. ------------------------------------------------ 

Neste contexto, como o equipamento já instalado possui uma potência 

enorme, prevendo-se, ainda, um incremento da potência instalada e não 

havendo estudos científicos que comprovem cabalmente, os efeitos 

nefastos destas antenas nos seres humanos, em sua opinião e em 

representação dos seus vizinhos como cidadãos eleitores, por 

precaução, vota contra, a presente proposta. ------------------------ 
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2.4. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS DOS MÓDULOS 01, 02, 03 E 04 DO EDIFÍCIO ENTREPOSTO 01, 

LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DO MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE CHAVES 

(MARC), PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES, COM A EMPRESA “CATLARIS – 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, LDA.- PROPOSTA 60/GAP/2020. ----------------  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

– Enquadramento e Justificação ------------------------------------- 

1. O Loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC) é 

regido pelo Alvará de Loteamento nº 4/2005, que foi emitido em 08 de 

novembro de 2005 em nome da sociedade “MARC - Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves, S.A.” --------------------------------------------- 

2. Este loteamento é composto por 1 único lote (lote 1), no qual se 

localizam 3 construções autónomas, suscetíveis de utilização 

independente, designadamente, e edifício do Pavilhão do Mercado, o 

edifício do Entreposto 01 e o edifício do Entreposto 02, estando ainda 

prevista a construção de mais um edifício, designado por Entreposto 

3, o qual não chegou a ser edificado. ------------------------------- 

3. À data da existência da sociedade MARC, S.A., foram estabelecidos 

por esta “Contratos de Utilização de Espaço” destes três edifícios que 

compõem o Lote 1 do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (Pavilhão 

de Mercado, Entreposto 01 e Entreposto 02) com a sociedade “Pastelnor-

Indústria e Inovação Alimentar, Lda.,” entretanto insolvente (Processo 

judicial de Insolvência nº 334/18.8T8 CHV- Juízo Local Cível de Chaves, 

Juiz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real). -------------------------- 

4. O Município de Chaves apresentou-se como credor no aludido 

processo, quer em nome próprio, quer na qualidade de beneficiário do 

procedimento de internalização da sociedade MARC, S.A., mediante o 

qual lhe vieram a ser adjudicados diversos bens imóveis, entre os 

quais, o referido prédio urbano do loteamento do Mercado Abastecedor 

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

5. Assim, em 07 de setembro de 2017 (pela apresentação 2299), o 

referido loteamento passou para a propriedade do Município de Chaves, 

estando inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro 

Seco, concelho de Chaves, sob o artigo 3191, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3250/20060126, sendo 

composto, na sua totalidade, por edifício de dois pavimentos, 

destinado a armazéns e atividades industriais, com superfície coberta 

de 9.666m2 e superfície descoberta de 52.823m2. Parcialmente, o prédio 

urbano é composto por três utilizações independentes, concretamente, 

“Entreposto 01”, com área de 5.027,00m2 e valor patrimonial de 

€1.050.710,78, “Entreposto 02”, também com área de 5.027,00m2 e valor 

patrimonial de €1.050.710,78 e “Pavilhão do Mercado” com área de 

2.106,00m2 e valor patrimonial de €474.879,68. --------------------- 

6. Uma vez que o Município de Chaves tomou posse e passou a ser o 

proprietário dos referidos imóveis, e no âmbito da estratégia de 

promoção e dinamização do Parque Empresarial de Chaves, tem vindo a 

ser desenvolvida desde 2017, uma politica de captação de investidores, 

determinante para o desenvolvimento do Concelho, atendendo à 

necessidade de ultrapassar constrangimentos existentes ao nível da 

atividade produtiva existente, e consequentes efeitos a nível 

económico e social, bem como à capacidade de atração de massa critica 

para o concelho. ---------------------------------------------------- 

7. Neste contexto, no passado dia 16 de setembro de 2020 deu entrada 

no expediente geral desta autarquia, com o nº10300, o requerimento em 
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nome de Francisco Xavier Pinto Martins, gerente da empresa “Catlaris 

– Serviços Especializados, Lda.”, com o NIPC 514 852 988, a solicitar 

o arrendamento dos módulos 01 02 03 e 04, com 1.454,50 m2 de área 

(1.239,00m2 r/chão + 215,50m2 1º piso), localizados no edifício do 

Entreposto 01 do MARC (Parque Empresarial de Chaves), para efeitos de 

instalação de uma unidade empresarial do ramo da “Lavagem e Tratamento 

de Roupa Industrial “, CAE 96010.R3- Lavagem e limpeza a seco de 

têxteis e peles. ---------------------------------------------------- 

8. Avaliando os documentos fornecidos pelo investidor, 

concretamente a “Memória Descritiva” com as caraterísticas da empresa 

e descrição da unidade empresarial a instalar, forma-se a convicção 

de que o projeto de investimento em causa apresenta fatores e 

caraterísticas que poderão contribuir, de forma significativa, para a 

dinamização do Parque Empresarial de Chaves e da atividade económica 

local, induzindo dinâmicas positivas no setor da prestação de serviços 

especializados, a avaliar pelas seguintes caraterísticas: ----------- 

 A empresa Catlaris – Serviços Especializados, Lda., integra o 

grupo Life Tree Group, da qual destacamos o HPC-Hospital Privado de 

Chaves, que além das áreas da saúde e gestão integral de roupa 

industrial, desenvolve atividades nas áreas de formação especializada;  

 Atendendo às sinergias do Grupo, nomeadamente ao nível da gestão 

integral de roupa industrial, a empresa em causa integrará a rede dos 

serviços prestados aos clientes do sector social na região, 

nomeadamente Santas Casas da Misericórdia de Chaves, Montalegre e 

Boticas; ----------------------------------------------------------- 

 Partilhando através do grupo Life Tree a Sigla Portugal, 

partilha, com os respetivos parceiros espanhóis a Sigla Espanha, o que 

permitirá o acesso privilegiado a esse mercado; --------------------- 

 A instalação no Parque Empresarial de Chaves, como localização 

preferencial, permitirá o alargamento da atividade económica, da 

empresa criada em 2015, dentro do mesmo ramo, com o aumento da atual 

capacidade de 4 toneladas dia/turno; ------------------------------- 

 O investimento inicial que o investidor pretende realizar é de 

18.430,00€: Imobilizado Incorpóreo: 18.000,00 e Imobilizado Corpóreo: 

430.000,00 €; ------------------------------------------------------ 

 O número de postos de trabalho a criar é de 21; --------------- 

 As taxas de crescimento previstas, para os primeiros cinco anos 

de atividade, são de 30% nos anos n+1 e n+2; 40%no ano n+4; 10% no ano 

n+5, estimando o valor de faturação para o primeiro ano de atividade 

de 360.000,00€; ---------------------------------------------------- 

 O período de arrendamento solicitado é de 5 anos, com início na 

data da assinatura do respetivo Contrato de arrendamento. -----------  

 O uso pretendido (serviços de lavagem industrial- CAE96010) não 

colide com as especificações do alvará de loteamento do MARC, uma vez 

que, embora o referido alvará não especifique a finalidade do lote 

(uso admitido), constata-se que, de acordo com o Plano Diretor 

Municipal de Chaves, o loteamento em causa está inserido em Espaço 

Classe 2 (espaços industriais), e em conformidade com o previsto no 

art.º 54 do regulamento do referido plano, verifica-se que “é 

admissível a localização de instalações destinadas exclusivamente a 

atividades comerciais ou de serviços fora dos espaços pertencentes à 

Classe 1, desde que se situem em espaços industriais…”; ------------- 

9. Por todos estes fatores referidos, considera-se que a pretensão 

do investidor é de interesse público relevante para todo o concelho, 

indo de encontro às estratégias que têm vindo a ser implementadas pelo 

Município no domínio da promoção do desenvolvimento local, 

nomeadamente mantendo ofertas municipais competitivas face aos apoios 
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disponibilizados por outros Municípios, tendo em vista o combate à 

desertificação, o apoio à criação de emprego e, consequentemente, a 

criação de riqueza no concelho, pelos efeitos diretos e indiretos do 

investimento em análise. --------------------------------------------  

10. Neste contexto, considerando estarem reunidas as condições 

materiais necessárias à celebração do contrato de arrendamento dos 

módulos 01, 02, 03 e 04 do edifício Entreposto 01, localizado no 

loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves, Parque 

Empresarial de Chaves, para fins não habitacionais – utilização de 

espaço - torna-se necessário, face ao valor do contrato (1.454,50€/mês 

- correspondente a 1€/m2 de superfície a arrendar) e à sua duração 

(cinco anos), obter a necessária autorização da Câmara Municipal, para 

a prática deste ato de administração do património. ----------------- 

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

Face ao exposto, em cumprimento do princípio da boa administração, 

previsto no Artigo 3º, combinado, por analogia, face à inexistência 

de um regime jurídico específico e impositivo, para efeitos de 

arrendamento, por parte das autarquias, com o disposto no Artigo 61.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e alínea g), do 

nº1, do Artigo 33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---------------------------- 

a) Que seja aprovada a celebração de contrato de arrendamento para 

fins não habitacionais, com a empresa Catlaris – Seviços 

Especializados Lda., pelo período de 5 anos, com efeitos a partir da 

data de celebração do referido contrato, e a renda mensal de €1.454,50 

tendo por objeto os módulos 01, 02, 03 e 04, com uma área de 1.454,50m2 

(1.239,00m2 r/chão + 215,50m2 1º piso) do edifício Entreposto 01, 

localizado no loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves, 

Parque Empresarial de Chaves, o qual faz parte do prédio urbano 

inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, sob artigo 3191, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves sob o nº 3250/20060126, registado a favor deste Município 

pela apresentação 2299 de 2017/09/07; ------------------------------- 

b) Que para o efeito, a referida empresa “Catlaris- Serviços 

Especializados, Lda.”, seja notificada para, no prazo de 10 dias, vir 

proceder à formalização do contrato de arrendamento, e ao pagamento 

das respetivas rendas, ficando a receita domiciliada na rubrica 

económica de receita corrente 07.03.02 – Rendas/Edifícios; ---------- 

c) Que a formalização do contrato, revista a forma escrita, em 

conformidade com as normas legais em vigor, ficando, desde já, 

legitimado o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal a outorgar 

o respetivo contrato; ----------------------------------------------- 

d) Por fim, no caso de decisão favorável, que a presente proposta 

seja remetida à DAG Divisão de Administração Geral – Unidade Flexível 

de 3.º Grau de Contratos e Expropriações, para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Minuta do Contrato de arrendamento para fins não 

habitacionais. -----------------------------------------------------  

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS ---------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro contratante: MUNICÍPIO DE CHAVES, Pessoa Coletiva de Direito 

Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, neste ato legalmente 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 
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natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, de ora em diante designado de senhorio. --------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo contratante: CATLARIS – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, LDA., com 

sede na rua Conselheiro Correia de Barros, nº122, 4300-143 Porto, 

concelho do Porto, com o NIPC 514851988, neste ato legalmente 

representada por Francisco Xavier Pinto Martins, natural da freguesia 

de Molares, concelho de Celorico de Basto, portador do Cartão de 

Cidadão nº 04994048, na qualidade de gerente, com poderes para o ato, 

de ora em diante designada por arrendatária. ----------------------- 

É livremente e de boa fé celebrado o presente CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

PARA FINS NÃO HABITACIONAIS, o qual se regerá nos termos constantes 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

CLÁUSULA PRIMEIRA --------------------------------------------------- 

O senhorio é dono e legítimo proprietário dos módulos 01, 02, 03 e 04 

do edifício do Entreposto 01, localizado no loteamento do Mercado 

Abastecedor da Região de Chaves, Parque Empresarial de Chaves, os 

quais totalizam uma área de 1.454,50 m2 (1.239,00m2 no r/chão e 

215,50m2 no 1º piso). ----------------------------------------------- 

CLÁUSULA SEGUNDA ---------------------------------------------------- 

1. Pelo presente contrato o senhorio dá de arrendamento à promitente 

arrendatária, e esta aceita, os módulos 01, 02, 03 e 04 do edifício 

do Entreposto 01 do loteamento do Mercado Abastecedor da Região de 

Chaves, Parque Empresarial de Chaves, identificado na cláusula 

anterior. ---------------------------------------------------------- 

2. O identificado espaço terá como finalidade a instalação de uma 

atividade de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles (CAE 96010). 

3. O presente contrato de arrendamento tem o seu início na presente, 

ficando a arrendatária legitimada a ocupar o espaço. ---------------- 

4. O espaço arrendado é tomado em bom estado de conservação, que a 

arrendatária declara conhecer e considera adequado aos fins do 

arrendamento. ------------------------------------------------------ 

5. O local destina-se exclusivamente ao uso indicado no ponto 2.- 

CLÁUSULA TERCEIRA --------------------------------------------------- 

1. O arrendamento, tem início com a celebração do presente contrato 

e durará por um período inicial de 5 anos, renovável pelo prazo de 12 

meses, com a possibilidade de denúncia prévia de 6 meses, relativamente 

ao prazo inicial ou das respetivas renovações. ---------------------- 

2. O senhorio legitima a arrendatária a ter instalados os seus bens, 

desde a data indicada no número anterior. --------------------------- 

CLÁUSULA QUARTA ----------------------------------------------------- 

1. O valor da renda mensal a pagar é de € 1.454,50 (mil quatrocentos 

e cinquenta e quatro euros e cinquenta cêntimos). ------------------- 

2. As rendas serão pagas no primeiro dia útil do mês imediatamente 

anterior áquele a que disser respeito, mediante transferência bancária 

da conta de que é titular a arrendatária no Banco de BPI, com o IBAN: 

PT50 0010 0000 58406100001 25 e o SWIFT: BBPIPTPL, para a conta do 

promitente senhorio na instituição bancária Santander Totta, SA, com 

o NIB PT50 0018000310026730020 32, SWIFT: TOTAPTPL. ----------------- 

3. A arrendatária transfere na data da assinatura do contrato 

prometido, a quantia de € 1.454,50 (mil quatrocentos e cinquenta e 

quatro euros e cinquenta cêntimos), para o NIB acima mencionado, como 

caução para garantia do bom estado do espaço. ----------------------- 

4. Fica estabelecido um período de carência de pagamento da renda, 

correspondente aos 15 primeiros meses, destinada a mitigar os encargos 



                                                                F. 52 

                                                                  _____________________ 

 
inerentes à realização das obras de adaptação do locado à finalidade 

deste contrato. ----------------------------------------------------- 

CLÁUSULA QUINTA ----------------------------------------------------- 

1. A arrendatária declara que qualquer quantia por ela entregue no 

âmbito do presente contrato não tem proveniência de qualquer atividade 

ilícita. ----------------------------------------------------------- 

2. A arrendatária obriga-se, no âmbito das disposições legais 

aplicáveis de natureza preventiva e repressiva do combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e em 

relação a todos os atos e operações abrangidas pelo presente contrato, 

a prestar a informação relevante ao senhorio, designadamente sobre a 

identidade dos seus representantes, ou dos seus beneficiários 

efetivos, se aplicável, e dos meios de pagamento das transações. ---- 

3. A falta da prestação de informação prevista na presente cláusula 

ou o incumprimento da referida legislação será considerada como uma 

situação de incumprimento contratual definitivo imputável à 

arrendatária. ------------------------------------------------------ 

CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------------------ 

1. A arrendatária aceita expressamente que os dados pessoais 

fornecidos no âmbito do presente contrato sejam tratados pelo senhorio 

para efeitos da prestação dos serviços nele compreendidos. ---------- 

2. A arrendatária assegura ao senhorio que o tratamento de quaisquer 

dados pessoais por este fornecidos, será efetuado no estrito 

cumprimento da legislação aplicável à proteção de dados. ----------- 

CLÁUSULA SÉTIMA ---------------------------------------------------- 

A arrendatária obriga-se a manter o local objeto do presente contrato  

de arrendamento em bom estado de conservação, incluindo materiais, 

instalações especiais e equipamentos ali existentes, e a suportar os 

custos de quaisquer obras de reparação ou de conservação tornadas 

necessárias pelo uso que lhe der, ressalvadas as deteriorações 

inerentes a uma prudente utilização de acordo com a atividade a 

desenvolver (tendo como critério o bom pai de família), quer se tornem 

necessárias durante a ocupação, quer se verifique essa necessidade no 

ato de entrega do local arrendado. ---------------------------------- 

CLÁUSULA OITAVA ----------------------------------------------------- 

1.  A arrendatária não poderá efetuar quaisquer obras no local sem 

expressa autorização prévia, por escrito, do senhorio. ------------- 

2.  Caso as obras se encontrem sujeitas a licenciamento municipal ou 

a qualquer outra autorização, a arrendatária será exclusivamente 

responsável pela sua obtenção, suportando os custos respetivos. ----- 

3.  Todas e quaisquer obras de conservação ordinária, extraordinária 

e de beneficiação a efetuar no local arrendado por iniciativa da 

arrendatária ficarão a seu cargo, a qual deverá suportar os respetivos 

custos, sem que haja lugar ao pagamento pelo senhorio de qualquer 

indemnização ou compensação. ---------------------------------------- 

4.  Findo o arrendamento, as benfeitorias resultantes das obras ou 

beneficiações efetuadas pela arrendatária revertem a favor do senhorio 

salvo se forem levantadas sem detrimento da coisa, sem que a 

arrendatária possa por elas pedir indemnização ou invocar retenção, 

sem prejuízo, porém, da obrigação do arrendatário repor o local 

arrendado no seu estado primitivo, se o senhorio assim o exigir, ainda 

que as obras ou beneficiações tenham sido por ele autorizadas. ------ 

CLÁUSULA NONA ------------------------------------------------------- 

Fica expressamente proibida a sublocação, no todo ou em parte, do 

local arrendado, sem consentimento prévio do senhorio, dado por 

escrito. Além disso, não poderá a arrendatária ceder ou permitir o 



                                                                F. 53 

                                                                  _____________________ 

 
uso, total ou parcial, temporária ou definitivamente, onerosa ou 

gratuitamente, do local arrendado para ou por terceiros. ------------ 

CLÁUSULA DÉCIMA ----------------------------------------------------- 

Para qualquer questão emergente do presente Contrato, as Partes elegem 

o foro da Comarca de Vila Real, Tribunal de Chaves, com expressa 

renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------ 

Feito em Chaves, em ____ de __________________ de 2020, em dois 

exemplares, ficando um dos exemplares na posse do Senhorio e outro na 

posse da arrendatária. ---------------------------------------------- 

O primeiro contratante, --------------------------------------------- 

O segundo contratante, ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. CANDIDATURA N.º NORTE-07-4234-FSE-00014 “ATELIERES P’RA VIDA 

(PROJETOS INOVADORES DE INCLUSÃO SOCIAL DE ÂMBITO TERRITORIAL)” - 

NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO - 

INFORMAÇÃO Nº 15/DDE/2020, DA DRA. ANDREIA GERALDES DE 16.10.2020. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

1.1. A presente informação visa: ----------------------------------- 

1.1.1 Levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação de 

aprovação da candidatura em epígrafe, pela Comissão Diretiva do 

Programa Operacional Regional do Norte 2020, nos termos do parecer 

constante da análise da candidatura, que se apresenta em documento 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

1.1.2 Promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de 

Aceitação e respetiva devolução à Autoridade de Gestão. ------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do “Aviso Nº NORTE-34-2019-08 - Abordagens Integradas 

para a Inclusão Ativa”, o Município de Chaves apresentou, em 25 de 

julho de 2019, uma candidatura designada “Atelieres P’ra Vida”; ---- 

2.2. Após competente análise e avaliação, a referida candidatura 

mereceu decisão favorável de aprovação por deliberação da Comissão 

Diretiva do NORTE 2020, datada de 03 de agosto de 2020, a qual foi 

comunicada ao Município de Chaves, através de mensagem de correio 

eletrónico, remetida em 23 de setembro de 2020. --------------------- 

2.3. Com a citada comunicação foi juntamente rececionado o Termo de 

Aceitação do apoio, cuja minuta se apresenta em anexo, o qual deverá 

ser assinado e autenticado pelo Senhor Presidente da Câmara. -------- 

3. CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO -------------------------------------- 

3.1. O projeto objeto da candidatura em apreço, intitulado “Atelieres 

P’ra Vida”, perspetiva o desenvolvimento de práticas de inclusão que 

favoreçam a redução dos fatores de estigmatização e segregação que 

vulgarmente se encontram associados a determinados grupos socialmente 

vulneráveis. Para o efeito, serão identificados potenciais 

beneficiários para acesso a atividades ocupacionais que despoletem o 

desenvolvimento de competências cívicas, manuais e relacionais. ----- 
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3.2. No âmbito da operação em causa, encontra-se previsto a instalação 

de atelieres ocupacionais no edifício do Centro Cívico de Chaves que 

funcionarão diariamente com acompanhamento personalizado de recursos 

humanos com formação nas áreas de trabalhos manuais/artísticos como 

bordados, costura, malhas, rendas, pintura, restauro, reciclagem, 

entre outras. ------------------------------------------------------- 

3.3. Constituem objetivos específicos do projeto os seguintes: ------ 

 Fomento da criatividade; ------------------------------------------ 

 Desenvolvimento da motricidade fina, precisão manual e a coordenação 

psicomotora dos utentes; -------------------------------------------- 

 Acesso a atividades de aprendizagem, promovendo a ocupação do tempo 

e o convívio; ------------------------------------------------------- 

 Estimulação da comunicação, expressão, socialização, recreação e 

divertimento; ------------------------------------------------------ 

 Promoção das competências de relacionamento interpessoal e 

autonomia, bem-estar e participação social. ------------------------- 

3.4. A submissão desta candidatura baseou-se nos seguintes valores de 

investimento: ------------------------------------------------------ 

i) Custo Total – 117.647,06 €; -------------------------------------- 

ii) Investimento Elegível – 117.647,06 € ---------------------------- 

iii) Taxa de Cofinanciamento – 85% (do Investimento Elegível); ------ 

iv) Contribuição FSE – 100.000,00 €; -------------------------------- 

v) Autarquia Local – 17.647,06 €. ----------------------------------- 

3.5. De acordo com a análise de mérito constante no Parecer Global da 

candidatura, a mesma obteve uma pontuação de 3,85 pontos, atingindo o 

limiar mínimo exigível para seleção da candidatura, tal como definido 

no Aviso que enquadrou a candidatura. ------------------------------- 

3.6. Neste contexto, tendo em conta o anteriormente exposto, e dado 

que se constata que a operação foi aprovada nos moldes candidatados, 

cumpre, neste momento, decidir sobre a respetiva aceitação do apoio, 

pelo Município de Chaves, tendo presentes os valores constantes do 

ponto 3.4 da presente informação. ----------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

4.1. Considerando a importância e relevância que a implementação do 

projeto âmbito de candidatura terá para o domínio social, uma vez que 

permitirá colmatar algumas necessidades sentidas no seio de grupos-

alvo destinatários do projeto, beneficiando estes de atividades que 

aportarão um grau de envolvimento que se coadunará com a realidade 

existente, promovendo a inclusão social de indivíduos pertencentes a 

grupos socialmente vulneráveis; -------------------------------------  

4.2. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua redação 

atual, a aceitação do apoio é feita mediante assinatura do Termo de 

Aceitação ou submetida eletronicamente e autenticada nos termos do 

artigo 11.º ou, quando previsto na regulamentação específica, mediante 

a celebração de contrato entre a entidade competente para o efeito e 

o beneficiário; ----------------------------------------------------- 

4.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 

de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. --- 

Face ao exposto, propõe-se, que submeta a presente informação à 

consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, 

para que, caso concorde com o preconizado, submeta o assunto à próxima 

reunião de Câmara Municipal, para que o órgão executivo delibere no 

seguinte sentido: --------------------------------------------------- 
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- Aprovar o Termo de Aceitação da operação “Ateliers P’ra Vida” - 

Projetos Inovadores de Inclusão Social de âmbito Territorial, 

apresentada ao abrigo do “Aviso N.º NORTE-34-2019-08- Abordagens 

Integradas para a Inclusão Ativa”. ---------------------------------- 

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara, a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio a Autoridade de Gestão 

do Programa Operacional Regional do Norte 2020. --------------------- 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 16.10.2020 ----- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão ara 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ------------ 

- Aprovar o Termo de Aceitação da operação “Ateliers P’ra Vida” - 

Projetos Inovadores de Inclusão Social de âmbito Territorial, 

apresentada ao abrigo do “Aviso N.º NORTE-34-2019-08- Abordagens 

Integradas para a Inclusão Ativa”. ---------------------------------- 

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio à Autoridade de Gestão 

do Programa Operacional Regional do Norte 2020. --------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 

Á consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. - 

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

DE 18/10/2020: ------------------------------------------------------ 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CANDIDATURAPROVERE-PROJETO AQUAE FLAVIAE FEST - PROPOSTA TÉCNICA E 

CADERNOS DE ENCARGOS – INFORMAÇÃO Nº 17/DDE/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO 

ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 20.10.2020. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.  OBJETIVO DA INFORMAÇÃO --------------------------------------- 

A presente informação visa submeter a reunião de Câmara a Proposta 

Técnica do projeto Aquae Flaviae Fest e os Cadernos de Encargos das 

ações que fazem parte do programa de atividades, com vista a serem 

aprovados para integrarem a candidatura a enquadrar no PROVERE. ----- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1- O PROVERE – Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC) é um 

instrumento especificamente destinado aos territórios com menores 

oportunidades de desenvolvimento, conjugando-se com a circunstância 

de serem de baixa densidade. Este programa pretende estimular 

iniciativas, de agentes económicos e de autarquias, orientadas para a 

melhoria da competitividade territorial e que visem dar valor 

económico a recursos endógenos e tendencialmente inimitáveis do 

território, sejam recursos naturais, património histórico ou saberes 

tradicionais. ------------------------------------------------------ 

2.2- Na Região Norte, entre as oito EEC formalmente reconhecidas, 

encontra-se a ECC AQUANATUR - Complexo Termal do Alto Tâmega, liderada 
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pela ADRAT, a qual se centra na tradição termal da região do Alto 

Tâmega (Vidago, Pedras Salgadas, Chaves e Carvalhelhos) e na qualidade 

das suas águas. Estes recursos, associados a uma envolvente natural 

bem preservada, à gastronomia assente em produtos tradicionais e a um 

grande projeto turístico ("Aquanatur”). ----------------------------- 

2.3- A Comissão Diretiva do NORTE 2020, em 26 de setembro de 2017, 

procedeu à aprovação da versão final do EEC PROVERE “AQUANATUR”, cujo 

Programa de Ação é constituído por projetos Âncora e projetos 

Complementares, tendo sido assinado o respetivo contrato em 28 de 

setembro de 2017. --------------------------------------------------- 

2.4- Enquadrado neste programa, em momento oportuno, o Município de 

Chaves inscreveu no referido Programa de Ação os projetos abaixo 

indicados, os quais já foram candidatados: -------------------------- 

• Aquanatur Palace; --------------------------------------------- 

• Fontes Termais de Chaves e Segirei; --------------------------- 

• Pista de Pesca do Rio Tâmega ----------------------------------  

2.5- Contudo, a Comissão Diretiva do NORTE 2020 deliberou, em 24 de 

abril de 2019, aprovar um reforço financeiro do apoio Comunitário, 

alocado a cada uma das EEC PROVERE da Região Norte, com prioridades 

pré-definidas para as opções de alocação das verbas. ---------------- 

2.6- Em 28 de outubro de 2019, a ADRAT, enquanto Líder da EEC PROVERE 

AQUNATUR, apresentou a reprogramação do Plano de Ação, o qual veio a 

ser aprovado pela Comissão Diretiva do NORTE em 09/01/2020, e no qual 

foi previsto mais um projeto do município de Chaves, designado por 

Aquae Salutem. ------------------------------------------------------ 

2.7- Mais recentemente, 26 de agosto de 2020, no âmbito do processo 

de Reprogramação 2020 do PO Norte, foi atribuído um reforço de 

financiamento ao Programa de Valorização Económica dos Produtos 

Endógenos (PI 8.9), mobilizado através das Estratégias de Eficiência 

Coletiva PROVERE, segundo uma metodologia de priorização das verbas 

disponíveis: 1ª Etapa: aumentar as taxas de comparticipação das ações 

candidatadas; 2ª Etapa: aumentar os limiares de elegibilidade; apoiar 

investimentos mapeados noutras abordagens territoriais; apoiar novos 

projetos-âncora. --------------------------------------------------- 

2.8- Neste contexto, para além do reforço da taxa de financiamento até 

85% dos projetos já candidatados, foi inscrito mais um projeto, 

designado por AQUAE FLAVIAE Fest, o qual seguidamente se descreve. -- 

3. PROJETO AQUAE FLAVIAE FEST ------------------------------------ 

3.1- O presente projeto - AQUAE FLAVIAE Fest - visa o desenvolvimento 

de um conjunto de eventos/iniciativas de índole cultural, lúdica e 

recreativa, de forma articulada, centrados no objetivo de promover o 

recurso natural agregador da região do Alto Tâmega - a Água-, tendo 

subjacente: -------------------------------------------------------- 

(i) a correlação deste recurso com os demais recursos naturais; ----- 

(ii) a importância do recurso na sustentabilidade histórica do 

território; -------------------------------------------------------- 

(iii) os contextos socioeconómicos; --------------------------------- 

(iv) os desafios na estratégia de sustentabilidade futura do 

território. -------------------------------------------------------- 

3.2- Pela importância e significado que se pretende conferir a este 

conjunto de iniciativas, o projeto será objeto de um cuidado plano de 

promoção e divulgação que deverá ter um relevante alcance mediático e 

impacto na atratividade de visitantes, bem como no envolvimento e 

mobilização das comunidades e atores locais. ------------------------ 

3.3- Embora a iniciativa nuclear deste projeto seja um grande evento, 

congregando várias artes performativas, musicais, cinemáticas e de 

multimédia, baseado num conceito inovador, apelativo, sofisticado e 
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impactante, o programa global incluirá uma diversidade de atividades 

paralelas, delineadas com o propósito de evocar a importância da água 

na sustentabilidade dos recursos correlacionados e de promover a 

sensibilização da população para sua preservação e valorização. ----- 

3.4- Em coerência com o propósito referido, serão concebidas e 

organizadas atividades nas seguintes áreas temáticas (as quais poderão 

ser ajustadas/alteradas, em função de condicionalismos e 

circunstâncias do momento): ----------------------------------------- 

•  Atividades Culturais; ---------------------------------------- 

• Atividades desportivas/recreativas; --------------------------- 

• Atividades de bem-estar; -------------------------------------- 

• Atividades gastronómicas; ------------------------------------- 

• Atividades de sensibilização. --------------------------------- 

3.5- Sendo uma iniciativa composta por ações imateriais, articuladas 

em torno do prepósito de dar destaque à importância do recurso Água, 

no contexto da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento desta 

região, com a implementação visa-se contribuir para os seguinte 

objetivos: --------------------------------------------------------- 

• Sensibilizar a população em geral da importância vital da água 

para a sustentabilidade do território; ----------------------------- 

• Contribuir para o reforço da atratividade turística do 

território, criando valor acrescentado e diferenciado, no contexto 

nacional e transfronteiriço; ---------------------------------------- 

• Desencadear dinâmicas mobilizadoras dos agentes locais, 

correlacionados com o setor de turismo, com externalidades positivas 

nos demais setores de atividades da região; ------------------------- 

• Contribuir para notoriedade dos restantes projetos do PROVERE, 

com especial destaque para o Aquanatur Palace (enquanto espaço 

pedagógico e multissensorial da utilização da água) e para o Aquae 

Salutem (enquanto nova valência de bem-estar, em espaço exterior, com 

aproveitamento da água termal); ------------------------------------- 

• Potenciar as atividades de índole cultural como uma das formas 

de reativar e mobilizar os agentes culturais locais e, indiretamente, 

induzir dinâmicas com reflexos nas diversas atividades socioeconómicas 

do concelho; -------------------------------------------------------- 

• Reforçar a coesão territorial, por via da realização de eventos 

associados à celebração e valorização do recurso natural transversal 

a todos os territórios; --------------------------------------------- 

• Dinamizar a estratégia de desenvolvimento turístico e 

intensificar a projeção da imagem deste território, por forma a 

aumentar o fluxo de visitantes e turistas à cidade de Chaves e a toda 

a região do Alto Tâmega; -------------------------------------------- 

• Aumentar a taxa de ocupação das unidades hoteleiras e a duração 

da estada média dos turistas, contribuindo para o aumento do emprego 

e fixação de população. --------------------------------------------- 

4. PROPOSTA TÉCNICA E CADERNOS DE ENCARGOS ----------------------- 

4.1- A Proposta Técnica, que carateriza o conceito e as ações que 

fazem parte do Aquae Flaviae Fest, encontra-se consubstanciada num 

documento autónomo, o qual constitui um anexo desta informação, dando-

se aqui por reproduzido. -------------------------------------------- 

4.2- Para efeitos de formalização da candidatura, para além da proposta 

técnica acima referida, torna-se necessário aprovar os Cadernos de 

Encargos que darão suporte aos procedimentos de contratação dos 

serviços tendentes à concretização/realização das várias ações que 

integram o programa global do Aquae Flaviae Fest, os quais também se 

juntam em anexo à presente informação e aqui se dão por reproduzidos. 

5- PRAZO DE EXECUÇÃO E INVESTIMENTO PREVISTO ------------------------ 
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5.1- Cabe referir que a aprovação destes documentos visa a instrução 

da candidatura, ficando a implementação das ações que integram o Aquae 

Flaviae Fest dependente da aprovação da mesma. ---------------------- 

5.2- Caso seja aprovada a candidatura até ao final do corrente ano de 

2020, prevê-se que a preparação das ações do Aquae Flaviae Fest possa 

ser concluída até meados do 2º trimestre de 2021, de forma a se poder 

implementar/concretizar durante o mês de julho de 2021. ------------- 

5.3- O investimento global previsto é de 527 227,93€ (IVA incluído), 

com previsão de apoio comunitário à taxa de 85%. ------------------- 
Investimento 

Total( C/IVA) 

Investimento 

Elegível (C/IVA) 

Taxa de 

comparticipação 

FEDER Autarquia 

527 227,93 € 527 227,93 € 85% 448 143,74 € 79 084,19 € 

O investimento em causa é utilizado para concretização das várias 

ações que constituem o Aquae Flaviae Fest nos moldes indicados na 

Proposta Técnica. -------------------------------------------------- 

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

6.1-  Considerando que a candidatura tem que ser submetida até ao dia 

30 do corrente mês de outubro; ------------------------------------- 

6.2- Considerando que, para instrução da candidatura, o Executivo 

Municipal terá que aprovar a Proposta Técnica que carateriza o conceito 

e as ações que fazem parte do Aquae Flaviae Fest, e os cadernos de 

encargos que permitirão contratar os serviços para a concretização das 

referidas ações; ---------------------------------------------------- 

6.3- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que adote decisão 

no sentido de submeter a presente informação/proposta à próxima 

reunião do Executivo Municipal para que delibere no seguinte sentido: 

(i) Aprovar a Proposta Técnica do Aquae Flaviae Fest, que segue em 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

(ii) Aprovar os respetivos Cadernos de Encargos, que também segue em 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

(iii) Autorizar que, com base nos referidos documentos se submeta a 

respetiva candidatura. ---------------------------------------------- 

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

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

DE 21/10/2020: ------------------------------------------------------ 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação desta 

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. ERROS E OMISSÕES - CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO Nº 

1/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. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo o teor se 

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

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte pelas 

dez horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Ambiente, reuniu o júri 

designado para o procedimento identificado em epígrafe, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------  

- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de Águas e 

Resíduos; ---------------------------------------------------------  

- 1º Membro efetivo: Eng.º Luís Braz, Técnico Superior; ------------  

- 2º Membro efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior. ------------ 
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A reunião teve por fim analisar o pedido de esclarecimento 

adicional, no âmbito do procedimento “Concurso Limitado por Prévia 

Qualificação nº 1/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”, apresentado pela 

seguinte empresa: --------------------------------------------------- 

• Manvia -------------------------------------------------------  

O pedido de esclarecimento adicional foi apresentado na plataforma 

eletrónica “Vortal” fora do prazo estabelecido no nº1 do artigo 50º 

do Código dos Contratos Públicos, no entanto o júri considerou ser 

oportuno esclarecer o pedido realizado, e considerou importante 

fornecer a informação adicional solicitada. ------------------------- 

Atendendo ao exposto este pedido de esclarecimento será tratado 

como erros e omissões. ---------------------------------------------- 

Pedido de esclarecimento adicional apresentado pela empresa “Manvia” 

ERROS e OMISSÕES----------------------------------------------------- 

1) No que respeita ao documento excel disponibilizado em sede de Erros 

e Omissões, onde consta a informação relativa aos contadores “CONTROLE 

DE CONTADORES - Contadores por antiguidade”, vimos solicitar a 

seguinte informação adicional: -------------------------------------- 

a) A Prestação de serviços inclui a substituição de 8.544 contadores 

de 15mm e 500 de 20mm. No entanto, o ficheiro Excel só oferece dados 

para 2.300 contadores. É possível aceder à informação relativa aos 

restantes contadores? ----------------------------------------------- 

Resposta: Informação contida no ficheiro em anexo “Contadores 

Instalados - ESTUDO PERDAS.pdf” ------------------------------------- 

b) É possível aceder à informação relativa à faturação média dos 

contadores, ou em alternativa, aos diâmetros destes? ---------------- 

Resposta: Informação contida no ficheiro em anexo “Contadores 

Instalados - ESTUDO PERDAS.pdf” ------------------------------------- 

c)A que se refere a coluna "CÁLCULO4" no ficheiro excel? ------------ 

Resposta: Informação contida no ficheiro em anexo “Contadores 

Instalados - ESTUDO PERDAS.pdf”, Coluna Contadores ------------------ 

Atendendo ao artigo 50º ponto 5 alínea b) deve o executivo municipal 

pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelo que deve 

este assunto ser agendado para a próxima reunião ordinária do Executivo 

Municipal para apreciação. ------------------------------------------ 

Sequencialmente, dando cumprimento ao disposto no nº8 do artigo 50º 

do citado Código, devem ser notificados a todos os interessados do 

teor integral da deliberação que vier a ser tomada pelo executivo 

municipal ---------------------------------------------------------- 

O júri -------------------------------------------------------------- 

(Delmar Fernandes, Engº) -------------------------------------------- 

(Luís Braz, Engº) --------------------------------------------------- 

(Eva Castro, Eng.ª) ------------------------------------------------- 

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

DE 22/10/2020: ------------------------------------------------------ 

Aprovo a ata de erros e omissões infra, dada a urgência na prática 

deste ato. ---------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para ratificação do despacho ora 

exarado. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 22.10.2020. ------------ 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 
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Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e cinquenta 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. ------- 

 

                                                           


