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Nº03 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 04 de 

fevereiro de 2021. ----------- 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, 

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 um de fevereiro de dois mil e vinte um. ------- 

 

 

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

A presente reunião de Câmara, realizou-se na modalidade mista, que 

combina o formato presencial, no “Salão Nobre” do Edifício dos Paços 

do Concelho, sito na Praça de Camões, em Chaves, e a videoconferência, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, alterado pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro. ------ 

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

Assim, participou, presencialmente, nesta reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro e através de videoconferência, os Senhores 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal e desejar a todos votos de boa saúde. --------------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

a) “Projeto da Rede Geotérmica de Chaves já se encontra em execução 

“Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota 

que arrancou a obra de execução da rede geotérmica de Chaves, projeto 

orçado em cerca de 1 milhão e 200 mil euros, com um prazo de execução 

de 365 dias. -------------------------------------------------------- 

A obra contempla a implementação de infraestruturas hidráulicas para 

construção de uma nova rede de distribuição de água quente, no centro 

histórico da cidade, com base no recurso geotérmico existente. ------ 

O município vai assim aproveitar o potencial geotérmico das águas 

termais, resultante da elevada temperatura existente, para criar uma 

rede urbana de distribuição de calor que irá climatizar edifícios 
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públicos e privados, alimentados pelo ramal principal da tubagem da 

rede urbana de geotermia. ------------------------------------------- 

Este projeto permitirá expandir a rede de aquecimento urbana 

existente, estendendo-a a 20 novos edifícios consumidores de energia 

térmica, para satisfação de necessidades de aquecimento ambiente e, 

quando aplicável, de preparação de águas quentes sanitárias. -------- 

Esta pretende constituir-se como a maior rede urbana de calor 

"geotérmico" de Portugal Continental, com um total de 24 edifícios a 

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

Recorde-se que o projeto em concretização contribuirá, 

consideravelmente, para a redução da pegada de carbono, com uma 

poupança estimada de 1330 toneladas/ano de dióxido de carbono, 

fomentando assim a descarbonização através de uma solução inteligente 

que aumente a eficiência e reduza o consumo de energia. ------------- 

A intervenção em causa beneficia de um investimento cofinanciado ao 

abrigo do Contrato de Conceção de Incentivos - Fundo de Apoio à 

Inovação (FAI), no valor de cerca de 597 mil euros. ----------------- 

b) “Programa de Apoio à Produção Nacional“ - Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Programa de 

Apoio à Produção Nacional é um instrumento de política pública de 

apoio direto ao investimento empresarial produtivo, que tem como 

objetivo estimular a produção nacional (Base Local), com enfoque no 

setor industrial, no setor do turismo e nas atividades de saúde humana 

e apoio social. ----------------------------------------------------- 

Este apoio financeiro, com dotação financeira de FEDER de mais de 7 

milhões, integra o Pacto para o Desenvolvimento Coesão Territorial do 

Alto Tâmega, para dar resposta a necessidades de investimento do tecido 

empresarial, fortalecendo-o, e assim gerar crescimento nesta região. 

Poderão apresentar candidatura a este apoio as micro e pequenas 

empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que 

cumpram os critérios de acesso e elegibilidade apresentados no aviso 

e que façam parte do território de intervenção da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).  ----------------------------- 

Encontram-se abertas as candidaturas ao Programa de Apoio à Produção 

Nacional (PANP), até às 17h59, do dia 26 de fevereiro, no âmbito do 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego. ------------- 

Neste âmbito a CIMAT tem vindo a promover várias sessões de 

esclarecimento sobre o Programa com o intuito de informar o maior 

número de potenciais interessados. ---------------------------------- 

c) “Medida de Apoio Excecional aos Artesãos e às Unidades Produtivas 

Artesanais“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que a Medida de Apoio Excecional aos Artesãos e às 

Unidades Produtivas Artesanais, uma iniciativa do Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que tem em vista o apoio à 

manutenção do setor do artesanato, para fazer face à perda de 

rendimentos decorrente do cancelamento de feiras e certames de 

promoção e comercialização dos produtos artesanais, originado pela 

crise pandémica provocada pela doença COVID-19. --------------------- 

O período para apresentação de candidaturas decorre até às 18h00 do 

dia 28 de fevereiro de 2021 ----------------------------------------- 

Este apoio financeiro é concedido pelo Instituto do Emprego e da 

Formação Profissional, I.P. (IEFP, I. P.) e abrange as atividades 

artesanais, os artesãos e as unidades produtivas artesanais constantes 

do Registo Nacional do Artesanato, com sede no território continental 

e que sejam detentores de carta válida de artesão ou de unidade 

produtiva artesanal. ------------------------------------------------ 
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d) “Valorização do Interior – Prolongamento e Renovação do Programa 

REGRESSAR até 2023“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, em 2019, foi aprovado o Programa 

Regressar enquanto programa estratégico de apoio ao regresso para 

Portugal de trabalhadores que tenham emigrado, ou seus descendentes, 

para fazer face às necessidades de mão-de-obra que se fazem sentir em 

vários setores da economia portuguesa, reforçando a criação de 

emprego, o pagamento de contribuições para a segurança social, o 

investimento e o combate ao envelhecimento demográfico. ------------- 

Face ao interesse e procura significativos, inclusivamente no contexto 

atual de crise pandémica e de acentuada incerteza económica, o programa 

foi prorrogado até ao final de 2023, com reforço dos instrumentos de 

política pública nele integrados. ----------------------------------- 

Destacam-se entre as alterações e novas medidas: -------------------- 

- Educação, formação profissional e ensino superior: respostas de 

formação e/ou reconversão profissional para os cidadãos abrangidos 

pelo Programa Regressar e incentivo ao regresso e a fixação de 

estudantes em Portugal, através do contingente específico para 

emigrantes e lusodescendentes; -------------------------------------- 

- Mobilidade geográfica e apoios ao emprego: implementação de uma 

medida de apoio financeiro a conceder aos emigrantes, seus 

descendentes ou familiares que iniciem atividade laboral em Portugal 

continental e a criação de instrumentos de apoio à inserção em emprego, 

nomeadamente no âmbito de medidas de incentivo à criação de empresas 

e do próprio emprego; ----------------------------------------------- 

- Medida Fiscal: promoção de iniciativas legislativas adequadas à 

prorrogação, até 2023, do regime fiscal integrado no Programa 

Regressar. --------------------------------------------------------- 

O Programa Regressar é uma iniciativa das áreas governativas do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Economia, Negócios 

Estrangeiros e Finanças. -------------------------------------------- 

e) “Boletim Epidemiológico do Alto Tâmega e Barroso“ - Sobre este 

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

Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega e Barroso, após pedido 

de esclarecimentos solicitado pelo Município de Chaves, informou que 

a não disponibilização periódica do Boletim Epidemiológico - Especial 

Covid19 se deve a um problema de acesso à base de dados, 

impossibilitando, por esse facto, a publicitação da evolução 

epidemiológica nos últimos dias. ------------------------------------ 

Informou, ainda, que os procedimentos de resolução do problema em 

questão se encontram em curso, sendo previsível a sua concretização 

num espaço temporal de alguns dias ---------------------------------- 

f) “Escolas públicas acolhem os filhos de todos os Trabalhadores de 

Serviços Essenciais“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que no âmbito da suspensão das atividades 

educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, 

particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, desde o passado dia 22 

de janeiro, em contexto do renovado estado de emergência, os 

Agrupamentos de Escolas têm vindo a assegurar o acolhimento dos filhos 

de trabalhadores de serviços essenciais. ---------------------------- 

As escolas do setor público, designadas para esta prestação de serviço, 

Escola Secundária Dr. António Granjo, Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, Escola Básica de Vidago e a Escola Básica e Secundária Fernão 

de Magalhães, também integram no acolhimento os alunos matriculados 

em estabelecimentos de ensino particular. --------------------------- 
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Os interessados, com filhos com idade igual ou superior a 3 anos, 

deverão entrar em contacto direto com as escolas designadas, 

apresentando as suas necessidades, no cumprimento dos requisitos 

legais para o efeito, ao abrigo do Decreto Nº 3-C/2021 de 22 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------- 

Este recurso, aplica-se quando a mobilização de trabalhadores para o 

serviço ou prontidão impossibilite a prestação de assistência aos 

filhos ou dependentes a cargo, nomeadamente, profissionais de saúde, 

das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros 

voluntários, e das forças armadas; trabalhadores de serviços públicos 

essenciais; trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de 

infraestruturas essenciais; trabalhadores de serviços de gestão e 

manutenção de infraestruturas, bem como de outros serviços essenciais;  

trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades 

que desenvolvam respostas de carácter residencial de apoio social e 

de saúde às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às crianças e 

jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica. --------------- 

Recorde-se que o Município tem garantido o apoio no fornecimento de 

refeições escolares, em muitos casos ao domicílio, a todos os alunos 

do concelho, detentores de escalão SASE e/ou referenciados pelos 

agrupamentos escolares. --------------------------------------------- 

g) “Campanha #Não Sou um Alvo alerta para a violência nas escolas“ - 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota 

que, integrado no Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas 

Escolas”, que se comemora a 30 de janeiro, o Município de Chaves 

associou-se à campanha nacional de sensibilização #Não Sou Um Alvo, 

promovida pela GNR - Guarda Nacional Republicana, em parceria com 

cerca de 150 municípios. -------------------------------------------- 

Trata-se de uma iniciativa que visa sensibilizar a comunidade geral e 

sobretudo a escolar para a não violência nas escolas e alertar para a 

importância do seu impacto, no futuro dos jovens. ------------------- 

A campanha resulta de um desafio lançado pela GNR aos municípios, 

para, através da divulgação desta campanha garantir uma alargada 

difusão, particularmente neste período de interrupção letiva 

resultante da pandemia Covid-19. ------------------------------------ 

Enquadrada numa estratégia de consciencialização, esta campanha 

pretende contribuir para a mudança de comportamentos da sociedade e 

para a progressiva intolerância social face à violência nas escolas. 

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

apresentou uma nota de congratulação ao selecionador Jorge Braz pela 

eleição como melhor selecionador do mundo de Futsal. A consagração 

ocorreu na 21ª edição dos prémios anuais, Futsal Awards, do site Futsal 

Planet. ------------------------------------------------------------ 

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

apresentou uma nota de congratulação à Rádio Televisão Portuguesa 

(RTP) pela recente inauguração de uma delegação para o distrito de 

Vila Real. ---------------------------------------------------------- 

Instalada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Tâmega (UTAD), esta 

delegação tem como equipa de reportagem a jornalista Juliana Pereira 

e o flaviense Simão Martinho, como repórter de imagem. -------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação ao técnico de futebol, Vítor 

Castanheira, pela recente conquista da Copa Libertadores da América - 

edição 2020, ao serviço do clube brasileiro, Palmeiras. ------------- 

A Copa Libertadores da América de 2020, oficialmente CONMEBOL 

Libertadores 2020, é a 61ª edição da competição de futebol realizada 

anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). 
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Participaram, na presente edição, clubes das dez associações sul-

americanas. -------------------------------------------------------- 

l) “Sabores de Chaves” em formato online agrega dezenas de produtores 

locais“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que os “Sabores de Chaves” ganharam este ano um formato 

alternativo onde as novas tecnologias levam mais longe os produtos, 

produtores e sabores da cidade e da região.  ------------------------ 

Os produtores foram a estrela maior desta edição, com um impulso aos 

serviços de promoção, divulgação e venda dos produtos de forma 

inovadora e digital. ------------------------------------------------ 

O site www.saboresdechaves.pt permite a todos interessados u m 

contacto direto com os produtores para comprarem os produtos divididos 

em quatro categorias: fumeiros, licores e compotas, panificação e 

produtos regionais. ------------------------------------------------- 

A plataforma online permitiu levar a cabo a edição de 2021 dos Sabores 

de Chaves, encontrando-se em constante atualização e permitindo uma 

comunicação direta com os produtores. ------------------------------- 

A plataforma integra ainda as redes sociais do projeto e as imagens 

partilhadas com a #saboresdechaves para posterior partilha no site. - 

Para além dos produtos do fumeiro como a alheira, linguiça, salpicão, 

chouriços e o presunto, há o Pastel e o Folar de Chaves, o pão centeio, 

os vinhos, mel e as compotas. --------------------------------------- 

A adesão à plataforma tem sido crescente e já se estão a juntar cada 

vez mais produtores. ------------------------------------------------ 

Os produtores podem aderir gratuitamente, mas têm que cumprir algumas 

condições: os produtos têm de ser de Chaves e com autorização de 

comercialização. --------------------------------------------------- 

Esta é a 16.ª edição e surge com o desígnio de posicionar no mercado 

os produtos tradicionais flavienses, dando-lhes uma imagem 

diferenciadora e de modernidade, capaz de gerar mais atratividade e 

competitividade. --------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra à Vereadora responsável por essa área de 

intervenção municipal, Eng. Eng. Paula Fernanda da Mota Chaves, tendo, 

sobre a matéria, em apreciação referido que se encontra bastante 

satisfeita por as expetativas com a realização da 16º edição da Feira 

dos Sabores de Chaves terem sido atingidas. ------------------------- 

Tal como, já referido, a plataforma não é um posto de venda, mas sim 

uma mostra do que existe na região. --------------------------------- 

A plataforma vai funcionar durante todo o ano, a adesão, à mesma é 

gratuita, para o efeito, é necessário entrar em contacto com o gabinete 

que se encontra a dar apoio administrativo à feira dos Sabores de 

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

Deu ainda nota que durante o último fim de semana a plataforma teve 

mais de seis mil visualizações. ------------------------------------- 

 

 

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 começando a sua intervenção 

com um cumprimento e formulação de votos de boa saúde para todos os 

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

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

congratulação apresentados, no início da presente reunião, pelo 

Presidente da Câmara e muito em particular ao voto de congratulação 
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do seu irmão Vítor Castanheira, o qual agradece o reconhecimento que 

o Município lhe prestou, em seu nome e do seu irmão. ---------------- 

Terminando a sua intervenção, tinha três questões para colocar ao 

Senhor Presidente da Câmara, evidenciando que entretanto duas já foram 

praticamente esclarecidas, a primeira relacionada com o balanço sobre 

a realização da Feira dos Sabores de Chaves e a segunda relativa à 

publicação do boletim epidemiológico do Alto Tâmega e Barroso, sendo 

que nesta última aceita e entende a justificação dada pela Unidade de 

Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega e Barroso, mas é seu entendimento 

que a não publicação do referido boletim, com a periodicidade que 

vinha sendo praticada, aumenta a desconfiança na população, assim, é 

sua opinião que deveria ser dada informação sobre a situação 

epidemiológica à população tal como acontece em alguns concelhos. --- 

Por último interpelou o Senhor Presidente no sentido de obter 

informação, sobre o ponto de situação das candidaturas ao programa 

“+COESO Emprego Interior”, que decorreu no ano de 2020, tendo as 

candidaturas sido apresentadas na ADRAT, existindo a expetativa que 

as mesmas pudessem ser analisadas até ao fim do mês de dezembro, e 

como estamos em fevereiro e ainda não houve qualquer contacto com as 

empresas, questiona se o Senhor Presidente dispõe de alguma informação 

sobre a matéria. ---------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre as questões colocadas, pelo 

Vereador interveniente, referido o seguinte: ------------------------ 

- Relativamente ao boletim epidemiológico, referiu que já tinha feito 

algumas considerações no passado à comunicação social sobre a sensação 

de falta de informação manifestada pelos munícipes. ---------------- 

A informação disponibilizada é da exclusiva responsabilidade da 

Autoridade de Saúde, sendo certo que a informação epidemiológica e 

periodicidade não é igual para todos os concelhos, variando em função 

de cada autoridade de saúde regional. ------------------------------- 

Ao Município de Chaves incumbe indagar as razões, conhecer as causas 

e partilhar a informação disponível. -------------------------------- 

Em sede de reuniões realizadas na ARS, o representante da CIM tem 

solicitado que esta situação fosse rapidamente reposta, tendo o 

Município de Chaves manifestado disponibilidade para prestar apoio na 

área informática à autoridade local de saúde. ----------------------- 

- No que diz respeito às candidaturas apresentadas no âmbito do 

programa “+COESO Emprego”, a ADRAT já procedeu à avaliação das dezenas 

de candidaturas apresentadas, encontrando-se a aguardar a validação, 

das mesmas, por parte da autoridade de gestão, no caso, CCDR-N, sendo 

expectável que as notificações começassem a chegar às empresas, ainda, 

durante o mês de fevereiro. -----------------------------------------  

 

 

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

Regista-se a entrada na reunião da Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, iniciando a sua 

participação na reunião quando eram 14:40 horas. -------------------- 

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

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

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

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

Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado a sua intervenção por 
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pedir desculpa pelo seu atraso à presente reunião, facto que se deveu 

a motivos profissionais, relacionados com a sua participação numa 

outra reunião que que só agora terminou, deu ainda nota que terá de 

ausentar-se novamente às 15:00 horas. -------------------------------  

Seguidamente, saudou os membros do Executivo formulando votos de boa 

saúde a todos. ------------------------------------------------------ 

De seguida, deu nota dos e-mails que chegaram a sua caixa de correio 

do Município, a saber: ---------------------------------------------- 

- receção de um email, na sua caixa do Município, do Sr. Ricardo 

Chaves, no qual refere que relativamente à colocação (reposição) de 

um acesso (rampa) no Bairro dos Fortes, até à presente data ainda nada 

foi feito, para além de uma visita ao local pela Sra. Vereadora e um 

técnico do Município, mencionou ainda, outra questão relacionada às 

obras de Reabilitação que decorrem nas habitações no Bairro dos Fortes 

no qual o referido munícipe diz que foram colocados plásticos no 

telhado e que durante a noite, nos dias de chuva fazem imenso barulho, 

deu ainda nota que possui um comércio na Av. do Tâmega e que é 

inconcebível que dez meses após o início da obra, a rua continue sem 

trânsito tendo o mesmo sido muito afetado por os seus clientes não 

conseguirem chegar a sua loja para vir buscar os produtos. ---------- 

- receção de um email, da Associação “Samurai”, no qual da nota de uma 

inundação ocorrida na sua sede, trata-se de uma antiga escola primária 

propriedade do Município, que se encontra, também cedida a outras 

associações, e no qual a referida associação, solicita um apoio do 

município para o material que ficou danificado. --------------------- 

Por último e terminando a sua intervenção interpelou o Senhor 

Presidente no sentido de obter informação sobre o volume de vendas e 

a forma como decorreu a Feira dos Sabores de Chaves, sendo sua opinião 

que a plataforma criada para o efeito não é muito intuitiva e a mesma 

não dispunha da indicação de preços dos produtos. ------------------- 

Compreende que esta solução foi a única forma de promover os nossos 

produtos e produtores. ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

1 – Relativamente ao acesso ao Bairro dos Fortes, confirma a deslocação 

ao local da Sra. Vereadora e de técnicos do Município, estando o 

assunto a ser analisado, no sentido de se apurar se o acesso era 

pedonal ou  era um acesso que permitia o trânsito automóvel, de acordo 

com as especificações do Loteamento aprovado. ----------------------- 

Numa primeira abordagem foi verificado que terão sido colocadas umas 

rampas para permitir o acesso automóvel, mas que estariam em 

desconformidade com a respetiva operação de loteamento. ------------- 

Aguarda-se a informação dos serviços, no sentido de esclarecer se no 

loteamento inicial estava prevista a utilização pedonal e/ou também 

utilização automóvel, sendo que, após o cabal esclarecimento da 

matéria, poder-se-á executar a solução que vier indicada. ----------- 

Atualmente, encontram-se a ser reabilitadas 13 habitações no Bairro 

dos Fortes, sendo previsível a sua conclusão até ao final do próximo 

verão. Relativamente às coberturas em plástico mencionadas, as mesmas 

foram colocadas para evitar que a chuva se infiltre nas habitações, 

causando danos na estrutura e recheio das habitações. Os serviços 

técnicos aguardam, entretanto, por condições climáticas favoráveis que 

permitam realizar a substituição dos telhados. ---------------------- 

No que diz respeito à empreitada de beneficiação da Avenida do Tâmega, 

dá nota que a empreitada não se encontra atrasada, sendo já possível 
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a circulação num sentido (Sentido Chaves-Outeiro Seco), aguardando-se 

que existam condições climáticas para a colocação de betuminoso. ---- 

Esta situação foi, atempadamente, levada ao conhecimento de vários 

moradores e comerciantes afetados. ---------------------------------- 

As obras acarretam sempre muitos incómodos, condicionamentos e efeitos 

indesejados, sendo que a quebra de volume de negócios se deve, não só 

às obras que decorrem na Avenida, mas também ao atual contexto de 

pandemia. A decisão de requalificação da via em causa denota a 

preocupação do Município para a recuperação daquele espaço, no sentido 

que com a conclusão das obras os munícipes possam ver valorizados os 

edifícios, terrenos e negócios que aí situam. ---------------------- 

2 - Relativamente à “Feira dos Sabores de Chaves” e à questão dos 

preços, a questão suscitada é corrente em outras feiras da região pelo 

facto de existir uma associação de produtores que, apoiada pelos 

Município, organiza a feira e entre os produtores aprovam e definem 

um preçário, que todos os têm de cumprir. --------------------------- 

No caso da Feira dos Sabores de Chaves, o certame é promovido pelo 

Município, estando, a definição dos preços ao critério individual dos 

próprios produtores. ------------------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra à Vereadora responsável por essa área de 

intervenção municipal, Eng. Eng. Paula Fernanda da Mota Chaves, tendo, 

sobre a matéria, em apreciação referido que foi fornecido um modelo 

de preçário aos produtores e estes vão indicar se o pretendem colocar 

tendo em consideração que a plataforma se vai manter em funcionamento 

durante todo o ano. ------------------------------------------------- 

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

De seguida, retomou o usou da palavra, o Presidente da Câmara 

Municipal, tendo, sobre a matéria, referido que um dos objetivos da 

plataforma é a realização de pequenas feiras, ao longo do ano. ------ 

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

Ausentou-se da reunião a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, quando eram 15:00 horas. - 

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

De seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, para dar nota que os prejuízos invocados pela 

Associação “Samurai” e referidos pela a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, aconteceram, 

como decorre da comunicação enviada pela referida Associação, em 

janeiro de 2012. ---------------------------------------------------- 

De seguida, deu nota que o veículo pesado de grandes dimensões que se 

encontrava no estacionamento do Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso e que ocupa abusivamente vários lugares de estacionamento, 

fazendo publicidade à cadeia de fast food, “Mc Donalds”, já foi 

removido, com a colaboração da PSP e da Câmara Municipal, deixando a 

nota que, aquando de uma futura revisão do regulamento municipal de 

publicidade, se deve ponderar a introdução/regulação deste tipo de 

publicidade. ------------------------------------------------------- 

Terminado a sua intervenção, alertou para o estacionamento de veículos 

pesados – articulados - na Av. Miguel Torga e que durante as manobras 

de estacionamento têm vindo a causar estragos nas árvores - magnólias 

- aí existentes. ---------------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre os 

prejuízos na sede da Associação “Samurai”, referido que os estragos, 

conforme comunicação – email- da referida associação  se referem a uma 
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inundação provocada pelo rebentamento de um cano com a formação de 

gelo, consequência das temperaturas negativas que se fizeram sentir, 

no início de janeiro de 2021. --------------------------------------- 

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

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

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

sequência da leitura do email também ficou com a sensação que a 

inundação na sede da Associação “Samurai”, foi provocada pelo 

rebentamento de um cano, consequência das temperaturas negativas que 

se fizeram sentir, no início de janeiro de 2021. -------------------- 

A situação reportada irá ser objeto de análise pelo Município junto 

da referida associação para o apuramento de eventuais danos no 

edifício. ---------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves possui um seguro de danos relativamente a todos 

os edifícios municipais, no qual se inclui a antiga Escola Primária 

das Eiras, quanto ao recheio o seguro é da exclusiva responsabilidade 

da Associação. ------------------------------------------------------ 

Esta associação já beneficiou de vários apoios por parte do Município, 

para o desenvolvimento de atividades por si desenvolvidas, sendo que 

a referida associação é considerada pelo município, à semelhança de 

tantas outras associações existentes no concelho, tendo sempre como 

referência global o número de associados e o conjunto de atividades 

que desenvolvem. ---------------------------------------------------- 

  

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 21 de janeiro de 2021. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

2.1. ALTERAÇÃO DOS ORGÃOS DA AMAT. OFÍCIO ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO 

ALTO TÂMEGA - AMAT. 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.º 1. ------------ 

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

2021.01.20. -------------------------------------------------------- 

Dê-se conhecimento do teor desta comunicação ao órgão executivo 

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

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

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

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

 

 

2.2. RELATORIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCO DE 

GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CHAVES – ANO 2019/2020. -------------------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, o relatório identificado em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

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

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

2021.01.20. -------------------------------------------------------- 

Visto. Dê-se conhecimento deste documento aos órgãos do município, 

Câmara e Assembleia Municipais. ------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. REVISÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES. 

PROPOSTA N.º 4/GAPV/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado à luz da Lei n.º 

54/2008, de 4 de setembro, aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 

2009, sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas”, nos termos da qual os órgãos máximos das entidades gestoras 

de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua 

natureza, teriam de elaborar um “Plano de gestão de riscos de corrupção 

e infrações conexas”, atento o enquadramento legal comunitário 

(Regulamento (CE) n.º 2988/95, 18/12, e Diretiva (UE) 2017/1371 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2017) e nacional 

(Regime jurídico das Autarquias Locais, Código do Procedimento 

Administrativo, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e Código 

Penal), nela se enquadrando as autarquias locais; ------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária levada a efeito em 

21/12/2009, aprovou o primeiro “Plano de prevenção de riscos de gestão, 

incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de 

Chaves”, o qual tem sido objeto de aplicação e atualização; --------- 

Por deliberação dos órgãos executivo e deliberativo, tomada, em 

reunião e sessão ordinárias, realizadas, respetivamente nos pretéritos 

dias 27 e 30 de abril de 2020, foi aprovada a revisão da Estrutura 

Flexível, a revisão do Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais, bem como o Regulamento das Competências e do Procedimento 

de Recrutamento de Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

O “Regulamento da Organização dos Serviços Municipais” e o 

“Regulamento das Competências e do Procedimento de Recrutamento de 

Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de Chaves” vieram a 

ser publicados no Diário da República, 2.ª Série, n.º 94, de 14 de 

maio de 2020, entrando em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da 

sua publicação; ----------------------------------------------------- 

O enunciado “Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de 

corrupção e infrações conexas” aplica-se, de forma genérica, aos 

membros dos órgãos municipais, aos dirigentes municipais e a todos os 

trabalhadores e colaboradores do Município de Chaves, consubstanciando 

uma ferramenta imprescindível para controlo e prevenção de atos 

ilícitos e gestão de riscos entre Cidadãos e a Administração Local, 

no caso em apreço; -------------------------------------------------- 

A responsabilidade pela implementação, execução e avaliação do Plano 

é uma responsabilidade do Órgão Executivo e do Presidente da Câmara, 
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bem como de todo o pessoal com funções dirigentes, revelando-se crucial 

assegurar a respetiva revisão atenta a modificação da Estrutura 

Flexível do Município de Chaves e a revisão dos regulamentos municipais 

que regulam a organização e o funcionamento dos Serviços Municipais, 

a par da adequada redefinição das áreas de risco de corrupção e 

infrações conexas, das medidas preventivas e dos responsáveis. ------ 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto até então, atendendo ainda às competências que 

cabem ao órgão executivo (parte final da alínea k) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação), propõe-se que a Câmara Municipal adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar a revisão do “Plano de prevenção de riscos de gestão, 

incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de 

Chaves”, conforme documento anexo; ---------------------------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte 

do órgão executivo municipal, deverá a mesma ser objeto de tomada de 

conhecimento e competente divulgação junto da Assembleia Municipal, 

bem como junto de todos os serviços municipais mediante circular 

informativa, para implementação e gestão do mesmo; ------------------ 

3. Alcançado tal desiderato, o Plano de prevenção de riscos de 

gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara 

Municipal de Chaves, ora objeto de revisão, deverá ser remetido, ao 

Conselho de Prevenção da Corrupção e aos órgãos de superintendência, 

tutela e controlo. -------------------------------------------------- 

Chaves, aos 27 de janeiro de 2021 ----------------------------------- 

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

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

Anexo: Revisão do “Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo 

os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de Chaves”. - 

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

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

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

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz Ribeiro, deu conhecimento, ao Executivo Municipal, que não 

participaria na discussão e votação, declarando-se impedido, passando, 

a presente reunião, a ser presidida pelo Vice-presidente da Câmara, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo. ------------------------ 

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

 

 

2.4. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA 

EMPRESA. “EHATB – EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E 

BARROSO, EIM,S.A”. PROPOSTA Nº 6/GAP/2021. -------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

A empresa EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e 

Barroso, EIM, S.A., através do ofício que se anexa, registado nos 

serviços de expediente geral deste município, sob o n.º 458, no 

pretérito dia 13 de janeiro de 2021, solicita, nos termos do disposto 

no nº 2, do artigo 26º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a designação 

do representante do Município de Chaves na Assembleia Geral da empresa. 
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Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar o representante do 

município na assembleia geral das empresas locais. ------------------ 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do nº, do Artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de propor ao Executivo Camarário, que adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

• Aceitar a designação do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno 

Vaz Ribeiro, como representante do Município de Chaves na Assembleia 

Geral da EHATB, EIM, S.A.; ------------------------------------------ 

• Em caso afirmativo, deverá o teor integral da presente 

deliberação ser levada ao conhecimento da empresa em causa, expedindo-

se, para o efeito, a competente notificação, nos termos do Código do 

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

Chaves, 19 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

(Francisco Melo) ---------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento e 

agendar o presente assunto para a primeira reunião presencial que 

possa vir a ser realizada, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 

3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pela Lei n.º 1-

A/2021, de 13 de janeiro, dado haver necessidade de proceder a 

deliberações por voto secreto. -------------------------------------- 

 

 

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

O Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, retoma a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

2.5. EHATB – EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 

EIM, S.A. – APROVAÇÃO DAS MINUTAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO. PROPOSTA 

N.º 11/GAP/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento e Justificação ----------------------------------- 

1. Através do ofício com a referência 2021/056, datado de 12.01.2021, 
com registo de entrada nos serviços de Expediente Geral desta autarquia 

GAP/2021, DAG,E,G,645 de 15.01.2021, veio a EHATB – Empreendimentos 

Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A., remeter, para 

aprovação as minutas dos Contratos de Gestão a celebrar com os gestores 

públicos dessa empresa. --------------------------------------------- 

2. A EHATB, EIM, S.A., criada por iniciativa dos seis municípios da 
região do Alto Tâmega, entre os quais, o de Chaves, é, nos termos do 

disposto no n.º 4, do artigo 19.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais, uma empresa local de promoção do desenvolvimento 

local e regional, com natureza intermunicipal. ---------------------- 

3. Nos termos do artigo 21.º da aludida Lei n.º 50/2012, as empresas 
locais regem-se, para além desta, pela Lei Comercial, pelos Estatutos 

e subsidiariamente pelo Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro1, 

                                                           
1 Revogado pelo Decreto Lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, que aprova 

o Regime Jurídico do Sector Público Empresarial. -------------------- 
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sem prejuízo das normas imperativas neste previstas, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, que define o Estatuto do 

Gestor Público. ----------------------------------------------------- 

4. Decorre dos n.os 3 e 4, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, 
de 03 de outubro, que revogou o Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de 

dezembro, que as orientações estratégicas definidas para as empresas 

locais são emitidas pelos titulares da função acionista e vinculam os 

titulares dos cargos de administração das empresas públicas, nos 

termos previstos no aludido Estatuto do Gestor Público. ------------- 

5. Nos termos do artigo 62.º do mesmo diploma, a função acionista nas 
empresas locais submetidas ao regime jurídico da atividade empresarial 

local, é exercida pelos órgãos executivos municipais. --------------- 

6. Por sua vez, resulta do n.º 4, do artigo 37.º, da referida Lei n.º 
50/2012, que as orientações estratégicas, aprovadas pelo órgão 

executivo da entidade pública participante, conforme decorre do n.º 

2, do aludido artigo, devem refletir-se nas orientações anuais 

definidas em Assembleia Geral e nos Contratos de Gestão a celebrar com 

os gestores públicos, nos termos do determinado pelos artigos 18.º e 

30.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na sua atual redação.  

7. As supramencionadas minutas dos contratos, a celebrar com os 

Gestores Públicos designados para o efeito, por deliberação unânime 

por escrito dos acionistas, datada do passado dia 29 de dezembro, em 

cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das 

Sociedades Comerciais, definem os termos e as condições do exercício, 

por parte destes, do seu mandato no Conselho de Administração da dita 

empresa local, o qual teve início em 1 de janeiro de 2021, devendo, 

assim, produzir efeitos retroativos. -------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 

a) Que sejam aprovadas as minutas dos Contratos de Gestão a celebrar 

entre EHATB, EIM, S.A. e os gestores públicos designados para o 

Conselho de Administração da dita empresa, conforme matrizes em anexo 

à presente proposta; ------------------------------------------------ 

b) Logo que tal decisão venha a ser praticada, que a presente proposta 

seja encaminhada para a Divisão de Administração Geral – Unidade de 

Contrato e Expropriações, a fim de aí se proceder à elaboração e 

expedição da competente notificação à EHATB, EIM, S.A., para efeitos 

de conhecimento do teor da decisão administrativa tomada. ----------- 

Chaves, 28 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 

Anexo: 3 Minutas dos Contratos de Gestão ---------------------------- 

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

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

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

 

 

2.6. AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS, POR PARTE DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES, EM VISTA À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE IMPORTÂNCIA 

LOCAL. / APROVAÇÃO DE MATRIZ DE PROTOCOLO DISCIPLINADOR DOS DIREITOS 

E OBRIGAÇÕES DAS PARTES SIGNATÁRIAS. PROPOSTA N.º 12/GAP/2021. ------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação ----------------------------------------------------  
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1. Considerando que as freguesias dispõem de atribuições e competências 
em domínios bastante diversificados na promoção e salvaguarda dos 

interesses das respetivas populações e têm uma especial relação de 

proximidade que lhes confere uma posição privilegiada nessa missão; - 

2. Considerando que a relação de proximidade entre as freguesias e as 
respetivas populações confere, às primeiras, uma posição privilegiada 

para o desenvolvimento das retrocitada atribuições e competências; -- 

3. Considerando que a descentralização da atividade autárquica a que 
se tem assistido nos últimos tempos, tem como principal intuito dar 

uma resposta mais eficaz aos problemas e necessidades das diferentes 

freguesias e localidades; ------------------------------------------- 

4. Considerando que, se por um lado, é inegável a relação de proximidade 
entre as freguesias e as respetivas populações, por outro lado, as 

freguesias de pequena dimensão dispõem de meios escassos que 

dificultam o desenvolvimento das atividades imprescindíveis ao 

cumprimento das suas atribuições e competências; -------------------- 

5. Considerando que diversas freguesias do Concelho de Chaves têm vindo 
a solicitar apoio financeiro à Câmara Municipal de Chaves, com vista 

à realização de obras cuja realização é necessária na respetiva 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

6. Considerando que existe interesse mútuo na realização das referidas 
obras, em face da sua importância para o desenvolvimento das freguesias 

em causa, com claros benefícios para as respetivas populações locais;  

7. Considerando que a realização das obras suprarreferidas tem 

enquadramento no leque de atribuições e competências das freguesias 

requerentes; ------------------------------------------------------- 

8. Considerando que, por força do disposto no artigo 7º, do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o desenvolvimento das atribuições 

das freguesias, muito concretamente a promoção e salvaguarda doas 

interesses próprios das respetivas populações devem ser desenvolvidas 

em articulação com o Município. ------------------------------------- 

II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------- 

1. Considerando que nos termos do disposto no nº 1, do artigo 7º do 

Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, constituem, atribuições da 

freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com o Município; -------------- 

2. Considerando que, nos termos do disposto na alínea j), do nº 1, do 

artigo 25º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal deliberar sobre as formas de apoio às freguesias 

no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios 

das populações. ----------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a atribuição de apoios financeiros às freguesias 
identificadas na listagem em anexo (Anexo I), nos montantes e para 

realização das obras devidamente identificadas no mesmo documento, 

cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os 

efeitos legais; ----------------------------------------------------- 

b) De acordo com as informações de compromisso emitidas pela unidade 
orgânica responsável, no caso a Divisão Financeira, documentos cujo 

teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos 

legais e que se anexam à presente proposta (Anexo II), as despesas 

associadas aos apoios previstos na alínea anterior, têm cabimento 

orçamental e compromisso; ------------------------------------------- 
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c) A atribuição dos apoios referidos na alínea anterior, deverá ser 
titulada, caso a caso, pela celebração de protocolo com a respetiva 

freguesia, conforme matriz, contendo as cláusulas disciplinadoras dos 

direitos e obrigações das partes signatárias que segue em anexo à 

presente proposta (anexo III) e cuja aprovação, desde já se propõe; - 

d) Sequencialmente deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento no 

cumprimento do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 25º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legitimando, 

simultaneamente o Presidente da Câmara a outorgar, em representação 

do Município de Chaves, os respetivos protocolos; ------------------- 

e) Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento das Juntas de Freguesia beneficiárias dos 

apoios, através da emissão da competente notificação; --------------- 

f) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 
anteriormente sugeridos, por parte dos órgãos municipais, dever-se-á 

promover a sua publicitação mediante a afixação de editais nos lugares 

de estilo, bem como em boletim da autarquia e no site oficial do 

Município de Chaves, de acordo com o disposto no artigo 56º, do anexo 

I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações. -------- 

Chaves, Paços do Concelho, aos 29 de janeiro de 2021. --------------- 

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

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Anexo I – Listagem de apoios financeiros às freguesias; ---------- 

- Anexo II – Listagem de informações de cabimento orçamental e 

compromisso emitidas pela unidade orgânica responsável, no caso a 

Divisão Financeira; ------------------------------------------------- 

- Anexo III – Minuta de Protocolo a celebrar. ----------------------- 

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

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

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

 

 

2.7. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS TAXAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DA PANDEMIA 

DO COVID-19. PROPOSTA N.º 14/GAPV/21. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

O n.º 1 do artigo 5.º do regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

municipais em vigor  - inicialmente sancionado pelo órgão executivo 

camarário, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 

2010 e posteriormente pelo órgão deliberativo em sua sessão ordinária 

do dia 28 de abril de 2010 – dispõe que “As taxas previstas na Tabela 

anexa serão atualizadas, ordinária e anualmente, em função da taxa de 

inflação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (por 

aplicação do Índice de Preços ao Consumidor, sem habitação) relativa 

ao período de novembro a outubro, inclusive, dos exercícios anteriores 

àquele em que a atualização produzirá efeitos.”; -------------------- 

Atento o hiato temporal a considerar para efeitos do cálculo de 

atualização do valor das taxas municipais para o ano de 2021 e a 

respetiva taxa de inflação publicada pelo Instituto Nacional de 

Estatística, importar considerar, enquanto fator de atualização, o 

Índice de Preços ao Consumidor exceto habitação aplicável, o qual se 

cifra em 0,99982039197086 no período compreendido entre novembro de 
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2019 e outubro de 2020, conforme documento emitido pela Instituto 

Nacional de Estatística; -------------------------------------------- 

Após aplicação do fator de atualização antes enunciado, teria lugar, 

sequencialmente, e tendo base o histórico de recebimento de taxas 

relativo a 2020, de acordo com as regras previsionais legalmente 

fixadas, um acréscimo total a considerar em sintonia com o valor 

constante da proposta n.º 2/GAPV/2020, relativamente ao valor global 

das taxas municipais a observar para o ano de 2021, atento o valor 

individual atualizado de cada taxa municipal; ----------------------- 

A situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional 

causada pelo novo Coronavírus, classificada pela Organização Mundial 

de Saúde como uma pandemia no dia 11 de março de 2020, bem como a 

declaração do estado de emergência inicialmente determinada pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 

contando com as respetivas prorrogações, sendo certo que por via do 

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, 

foi novamente declarado o estado de emergência, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o mesmo vindo 

a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro, devidamente 

acompanhado da tomada, por parte do Governo, de um conjunto de medidas 

tendentes à execução e regulamentação do referido estado de 

emergência, com o intuito de assegurar o tratamento da doença e obstar 

à sua propagação, não obstante o constrangimento social e económico 

subjacentes; ------------------------------------------------------- 

Tem o executivo municipal, desde o primeiro momento, adotado um 

conjunto de medidas excecionais e imprescindíveis à comunidade do 

concelho de Chaves, recentemente reforçadas através da proposta n.º 

72/GAPV/2020, de 25 de novembro, tendo por especial escopo dar resposta 

adequada e minimizar os efeitos diretos e colaterais resultantes da 

pandemia originada pelo Covid-19, com reflexo nas múltiplas dimensões 

da nossa vida comunitária, mas particularmente na sanitária, na social 

e na económica; ----------------------------------------------------- 

Desconhecemos, com rigor, os efeitos negativos que esta pandemia já 

terá provocado na economia local, nas empresas, nos negócios e nas 

demais atividades económicas que lhe dão tradução, e, por essa via, 

quantos concidadãos já terão perdido o respetivo emprego ou visto 

diminuído o seu rendimento habitual. -------------------------------- 

Desconhecemos, de igual forma, a dimensão do impacto negativo para as 

famílias que viram diminuídos, de forma drástica, os respetivos 

rendimentos habituais, em resultado da perda de emprego ou situação 

de doença, decorrente da pandemia do Covid-19; ---------------------- 

Não obstante ser impossível medir, com absoluto rigor, a severidade 

dos efeitos da pandemia do Covid-19, nas empresas e nas famílias, é 

do conhecimento generalizado, que a paragem da economia local, 

decorrente das medidas excecionais, em particular da recente renovação 

da declaração do estado de emergência, estão a deixar marcas 

indissipáveis na nossa comunidade, que importa mitigar e minimizar, 

em sintonia com as atribuições e competências municipais, sem prejuízo 

de garantir a respetiva capacidade económico-financeira subjacente. 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelo exposto supra, e sem prejuízo de eventual atualização das medidas 

excecionais e suplementares já adotadas, ao abrigo do quadro legal 

fixado no Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado sob a forma 

de Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,  

mas particularmente nas respetivas disposições legais contidas no n.º 

1 e no n.º 2, do artigo 23.º, no artigo 32.º, na alínea k) do n.º 1 
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do artigo 33.º, e no artigo 24.º conjugado com a alínea b) do n.º 1 

artigo 25.º, e, bem assim, nos artigos 2.º, 5.º e 25.º do regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais do município de Chaves, 

na redação atual, proponho ao executivo municipal o seguinte: ------- 

1. A aprovação da manutenção do valor das taxas municipais 

existentes em 2020 para o ano de 2021, com efeitos retroativos a 01 

de janeiro de 2021, no âmbito da pandemia do COVID-19; -------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte 

do órgão executivo municipal, deverá a mesma ser objeto de competente 

sancionamento pela Assembleia Municipal, por via da respetiva 

ratificação na próxima sessão que vier a ter lugar, atenta a previsão 

constante no artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, 

face ao período de emergência nacional decretado e prorrogado por Sua 

Excelência o Senhor Presidente da República (Decreto do Presidente da 

República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro); -------------------------- 

3. Alcançado tal desiderato, deverá a mesma ser objeto de divulgação 

junto de todos os serviços municipais mediante circular informativa, 

para conhecimento e implementação. ---------------------------------- 

Chaves, aos 29 de janeiro de 2021 ----------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

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

APEPAT – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA 

PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL NÃO 

SUPERIOR. PROPOSTA N.º 15/GAPV/21. ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

A) A Associação Promotora do Ensino Profissional para o Alto Tâmega 

(doravante, “APEPAT”) é uma associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, constituída, em 1999, pela Câmara Municipal de Chaves, a 

ACISAT – Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Agrícola do 

Alto Tâmega e a Santa Casa da Misericórdia de Chaves e Boticas; ----- 

B) A APEPAT tem como objeto social o “ensino profissional não 

superior” e, mais especificamente, “a promoção e o desenvolvimento da 

Educação, da Cultura, da Formação e da Qualificação Profissional dos 

Recursos Humanos”, designadamente através da gestão da Escola 

Profissional de Chaves; --------------------------------------------- 

C) De acordo com a análise económico-financeira realizada sobre a 

prestação do serviço de interesse geral de promoção e desenvolvimento 

do ensino profissional não superior pela APEPAT – constante do Anexo 

I –, a APAPET encontra-se em situação económico-financeira muito 

difícil, uma vez que os respetivos documentos financeiros patenteiam 

um défice de exploração relativamente a 2020, atendendo a que os custos 

operacionais são superiores à receita do serviço; ------------------- 

D) Em sintonia com a enunciada análise económico-financeira, 

sobrevem a premência de dotar a APEPAT dos instrumentos financeiros 

que lhe permitam fazer face ao défice de exploração perspetivado, 

garantindo as condições necessárias para a prossecução da sua 

atividade; --------------------------------------------------------- 
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E) Verifica-se que, relativamente ao ano de 2020, o défice de 

exploração a considerar se cifra €265.954,26 (duzentos e sessenta e 

cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro euros, e vinte e seis 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

F) À luz do regime especial aplicável à relação jurídica entre uma 

associação de direito privado e a(s) sua(s) entidade(s) pública(s) 

participante(s) – e de acordo com o n.º 3 do artigo 59.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na atual redação  - o Município de Chaves 

pode conceder apoio financeiro, desde que mediante a celebração de 

contrato-programa e desde que preenchidos os requisitos que permitem 

a celebração de contratos-programa para atribuição de “subsídios à 

exploração” à APEPAT, a saber: a “influência dominante” por parte da 

entidade pública participante, o Município, bem como os demais 

requisitos previstos no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto; ------------------------------------------------------------ 

G) O Município de Chaves exerce “influência dominante” sobre a 

APEPAT, nos termos do n.º 3 do artigo 59.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, uma vez que detém a 

maioria das unidades de participação e a maioria dos direitos de voto 

da referida associação (62,4%), conforme decorre dos estatutos da 

APEPAT (n.º 3 do artigo 1.º e n.º 4 do artigo 12.º, ambos dos Estatutos, 

na redação atual, introduzida por via da alteração efetuada através 

de escritura realizada em 30/12/2010); ------------------------------ 

H) As atividades da APEPAT correspondem a “serviços de interesse 

geral”, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, tendo 

em conta que setores como o ensino e a cultura, em ultima ratio, 

comportam benefícios coletivos e que a atividade desenvolvida pela 

associação não segue critérios de pura racionalidade económica, 

atendendo, desde logo, à natureza associativa da APEPAT;  ----------- 

I) O objeto da APEPAT contribui para a qualificação dos locais, 

fator também impulsionador das dinâmicas positivas imprescindíveis ao 

desenvolvimento económico e social local, com especial impacto na 

criação de mais e melhor emprego, na criação de riqueza e no melhor 

posicionamento do tecido empresarial local no mercado, tanto mais que 

se trata da única escola profissional do concelho de Chaves, e 

inclusive de toda a região do Alto Tâmega, a qual assegura a 

disponibilização cursos profissionais orientados para os pilares 

dinamizadores da economia do concelho, especialmente o termalismo, o 

turismo, a restauração, a par de distintas ofertas de qualificação 

profissional de recursos humanos imprescindíveis ao crescimento e 

sustentabilidade de um território como o ora em apreço; ------------- 

J) O objeto social da APEPAT integra-se assim na política municipal 

de promoção do desenvolvimento económico-social local e do combate à 

desertificação do interior do país, constituindo mais um mecanismo de 

atração e retenção de jovens nesta região; -------------------------- 

K) A prossecução de atividades de relevante interesse municipal bem 

como a existência de uma influência dominante por parte do Município 

de Chaves legitimam, nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

a celebração do presente contrato-programa com vista à atribuição à 

APEPAT de um subsídio de exploração anual, de valor correspondente à 

detenção da maioria das unidades de participação e a maioria dos 

direitos de voto da referida associação (62,4%) sobre o  défice de 

exploração estimado, referido no Considerando E) supra, o qual se 

cifra em €165.995,46 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e 

noventa e cinco euros, e quarenta e seis cêntimos), a concretizar 

durante o presente ano de 2021; ------------------------------------- 
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L) Para além da indicação do fundamento da necessidade do 

estabelecimento da relação contratual, da sua finalidade, dos 

montantes dos subsídios à exploração a atribuir, a Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto exige ainda que o contrato-programa detalhe a eficácia 

e a eficiência que se pretende atingir, concretizando um conjunto de 

indicadores ou referenciais que permitam medir a realização de 

objetivos; --------------------------------------------------------- 

M) A concessão de apoio financeiro pelo Município de Chaves à APEPAT 

encontra enquadramento nas atribuições dos municípios previstas no n.º 

1 e nas alíneas d) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro (que aprova o regime jurídico das autarquias locais 

e da transferência de competências do Estado, doravante designado 

“RJAL”) e nas competências concretas da câmara municipal, de acordo 

com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, bem como da 

assembleia municipal, nos termos do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, e da alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 25.º 

do RJAL; ------------------------------------------------------------ 

N) Estão, assim, reunidos os pressupostos legais e de interesse 

público necessários para a celebração de um contrato-programa entre o 

Município de Chaves e a APEPAT, para apoiar, através da atribuição de 

um subsídio de exploração anual, o desenvolvimento e a promoção do 

ensino profissional não superior, cuja minuta também se junta como 

Anexo II; ----------------------------------------------------------- 

O) A minuta submetida a apreciação respeita as exigências constantes 

do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, nomeadamente os 

requisitos plasmados nos n.ºs 2 a 4 do artigo 47.º, o que obriga, 

entre outros, a “definir detalhadamente o fundamento da necessidade 

do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os 

montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a 

eficiência que se pretende atingir com a mesma, concretizando um 

conjunto de indicadores ou referenciais que permitam medir a 

realização dos objetivos setoriais”; -------------------------------- 

P) A atribuição de subsídios à exploração consta ainda do plano e 

orçamento da autarquia, devidamente aprovados pela Assembleia 

Municipal (cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013) e 

observa o consignado na Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro); ----------------- 

Q) A despesa inerente ao contrato a celebrar é assegurada pela 

dotação orçamental do Município de Chaves na rubrica orçamental da 

despesa  05010102*, com a ação 44/A/2021 do Plano das Atividades mais 

relevantes, detendo o respetivo cabimento orçamental n.º 389/2021; -- 

R) A aprovação da celebração e da minuta do contrato-programa 

compete à Assembleia Municipal deste município, sob proposta desta 

Câmara Municipal, de acordo com o n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto; ------------------------------------------- 

S) Assim, uma vez deliberada pela Assembleia Municipal a aprovação 

da proposta de celebração de contrato-programa, da sua minuta e do 

montante do subsídio à exploração, o mesmo poderá ser celebrado entre 

as partes; ---------------------------------------------------------- 

T) Depois de outorgado, a celebração do referido contrato-programa, 

de acordo com o n.º 7 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, deve ser comunicada à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal 

de Contas. ---------------------------------------------------------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelo exposto supra, e atento o quadro legal em vigor, proponho ao 

executivo municipal que delibere o seguinte: ------------------------ 
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1. Aprovar e propor à assembleia municipal a aprovação, nos termos 

do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, da 

celebração de um contrato-programa entre o Município de Chaves e a 

APEPAT – Associação Promotora do Ensino Profissional para o Alto Tâmega 

para apoiar o desenvolvimento e promoção do ensino profissional não 

superior, nos termos da minuta anexa a esta proposta e da análise 

económico-financeira realizada sobre a prestação do serviço de 

interesse geral de promoção e desenvolvimento do ensino profissional 

não superior pela APEPAT também anexa a esta proposta, e da qual fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

2. Propor à assembleia municipal a aprovação da outorga do contrato-

programa, sendo o Município de Chaves representado pelo Presidente da 

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

Chaves, aos 29 de janeiro de 2021 ----------------------------------- 

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

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

Anexo I - Análise económico-financeira realizada sobre a prestação do 

serviço de interesse geral de promoção e desenvolvimento do ensino 

profissional não superior pela APEPAT ------------------------------- 

Anexo II - Minuta de contrato-programa entre o Município de Chaves e 

a APEPAT ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

4. FREGUESIAS 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR 

REQUERIMENTO: FIDELIDADE ASSISTÊNCIA – COMPANHIA DE SEGUROS 

(DEPARTAMENTO JURÍDICO) INF. 14/DAG/2021. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1) No âmbito do processo mencionado em epígrafe, é presente o email 
remetido pela Área de Assessoria Jurídica da Companhia de Seguros 

“Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros”, registado nesta 

Autarquia sob o n.º11265 (NIPG:14495/20), de 09/10/2020 que se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------- 

2) Pela Companhia de Seguros é apresentada reclamação, em vista ao 
ressarcimento de danos, relativos a um acidente de viação ocorrido no 

dia 22/09/2019 com a viatura de matrícula 80-88-SJ, por se ter soltado 

uma tampa de visita do sistema de águas residuais à sua passagem e com 

o fundamento previsto no art.67.º e 68.º, do Regulamento n.º241/2013.   

3) Quanto a esta questão, parece-nos de esclarecer, que a petição em 
apreço está desacompanhada de documento que legitime a intervenção no 

procedimento da companhia de seguros, pois, nos termos do art.67.º, 

do Código de Procedimento Administrativo (CPA) é atribuído a todos os 

particulares o direito de intervir pessoalmente no procedimento 

administrativo ou de nele se fazer representar ou assistir, 

designadamente através de advogado ou solicitador. ------------------ 
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4) Assim sem prejuízo de uma melhor análise sobre a (eventual) 

responsabilidade extracontratual do Município, conforme adiante 

descrito, importa apurar da legitimidade da requerente neste processo, 

tanto mais que qualquer ressarcimento de danos terá de ser feito à 

pessoa diretamente lesada, ou ao seu mandatário legalmente 

constituído. ------------------------------------------------------- 

5) Neste sentido, deverá ser junto ao processo em apreço, respetivo 
documento habilitante. ---------------------------------------------- 

6) Sem embargo do mencionado no número anterior, importa mencionar, 
em síntese, os Antecedentes do correspondente procedimento 

administrativo: ---------------------------------------------------- 

a) Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos competentes da Autarquia (8632, de 25/09/2019), Rui 

Jorge Fernandes Barreira, na qualidade de condutor, veio solicitar o 

ressarcimento dos danos patrimoniais causados na viatura de marca Seat 

Ibiza, com a matrícula 80-88-SJ; ------------------------------------ 

b) De acordo com o exposto no requerimento, o acidente ocorreu no 

dia 22/09/2019, pelas 14:15, na Rua Comendador Pereira da Silva, junto 

ao restaurante “A Talha”, quando circulava no sentido Montalegre - 

Chaves “… e ao chegar ao referido restaurante embati numa tampa de 

saneamento que se encontrava fora do sítio, danificando a viatura.”;  

c) Juntou como meios de prova, registo fotográfico esclarecedor do 

acidente, um orçamento no valor de € 916.35, emitido em nome do 

proprietário do veículo referente aos custos associados à reparação 

da viatura e a Participação policial produzida pela Polícia de 

Segurança Pública (datada do dia seguinte ao sinistro) apresentando 

que o acidente teve como causa uma “Colisão – com veículo obstáculo 

na faixa de rodagem”; ----------------------------------------------- 

− Da referida Participação elaborada pela Polícia de Segurança 

Pública (PSP), consta que o lesado informou que o acidente ocorreu no 

dia 22/09/2019, pelas 14:15 h, na Rua Comendador Pereira da Silva, 13, 

em Chaves com a viatura automóvel ligeiro, Marca Seat Ibiza de 

matrícula 80-88-SJ, constando como proprietário da respetiva viatura, 

João Pedro Fernandes Barreira e o condutor Rui Jorge Fernandes 

Barreira; ---------------------------------------------------------- 

− A respetiva Participação foi elaborada “… de harmonia com as 

declarações do condutor interveniente que o descreveu da seguinte 

forma: no dia 22-09-2019 pelas 14h15 no sentido Montalegre-Chaves 

junto ao restaurante “A Talha” circulando dentro dos limites normais 

de velocidade após o cruzamento com outro carro bati contra uma tampa 

de saneamento (CTT) que se encontrava fora do sitio desse embate 

resultou a danificação da parte lateral direita. -------------------- 

A viatura foi retirada do local pelo seu condutor para não dificultar 

a normal circulação do trânsito. ------------------------------------ 

A referida tampa dos CTT foi colocada na sua posição normal pelo 

condutor.” --------------------------------------------------------- 

− Pese embora o acidente tenha ocorrido no dia 22/09/2019, a data 

da diligência policial consta datada do dia 23/09/2019. ------------- 

d) Atento o circunstancialismo fático apresentado, a Câmara 

Municipal prontamente promoveu as diligências tidas por convenientes, 

para a obtenção da verdade dos factos, tendo sido elaborada informação 

interna, onde se informava que a tampa pertencia à entidade “CTT”, 

conforme Participação da PSP. --------------------------------------- 

e) Sucede, porém, que após a referida Companhia de Seguros 

Fidelidade, indicar que se tratava de uma tampa da rede de drenagem 

de águas residuais (conforme email com o registo n.º11265), o processo 



                                                                F. 162 

                                                                  _____________________ 

 
foi remetido à Divisão de Ambiente, no sentido de proceder às 

diligências consideradas necessárias para a instrução do processo, 

atento o Princípio do Inquisitório, determinado pelo art. 58.º, do 

Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------ 

f) Das informações carreadas para o processo, os referidos serviços 

– Divisão de Ambiente - certificam a reparação de uma grelha de águas 

pluviais, considerando que a respetiva grelha se tenha soltado, embora 

não tenha sido possível determinar a razão do sucedido e que 

anteriormente ao acidente não foi detetada qualquer anomalia na 

respetiva grelha de águas pluviais (Informação n.º408/DA/2020, 

de10/11/2020, produzida pela Divisão do Ambiente). ------------------ 

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

1) Sem prejuízo do referido no Capítulo antecedente, nomeadamente, 
quanto à legitimidade, a situação aqui em análise, tendo como ponto 

de partida os factos anteriormente enunciados, subsume-se do ponto de 

vista jurídico, se os mesmos são suscetíveis de configurar o apuramento 

de eventual responsabilidade civil extracontratual por parte do 

Município de Chaves pela prática de um facto ilícito, dando origem ao 

pagamento da correspondente indemnização. --------------------------- 

2) Sobre a matéria, a Lei n.º67/2007, de 31 de dezembro estabelece o 
regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual do Estado e 

demais entidades públicas, bem como dos titulares dos seus órgãos, 

seus funcionários, trabalhadores e agentes por danos resultantes do 

exercício da função político-legislativa, jurisdicional e 

administrativa - n.ºs1, 3 e 4.º, do seu art.1.º---------------------- 

3) No caso em apreciação está em causa a responsabilidade por danos 
decorrentes da atividade administrativa municipal, com o alcance da 

noção de “função administrativa” vertida no n.º2, do mesmo art.1.º, a 

saber: “… as acções e omissões adoptadas no exercício de prerrogativas 

de poder público ou reguladas por disposições ou princípios de direito 

administrativo”. --------------------------------------------------- 

4) O Capítulo II – arts. 7.º a 11.º, da citada Lei é dedicado à 
Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes do Exercício da Função 

Administrativa, constando da Secção I, o título Responsabilidade por 

facto ilícito. ------------------------------------------------------ 

5) De acordo com o âmbito de aplicação daquele diploma, a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas 

coletivas de direito público, que do exercício da função 

administrativa resulte dano, rege-se pelo disposto no diploma e, em 

tudo o que não esteja previsto em lei especial. --------------------- 

6) Ainda de acordo com aquele diploma, o n.º1, do art. 7.º, estipula 
que “O Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de acções ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus 

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

e por causa desse exercício.” --------------------------------------- 

7) Sobre a culpa, determina expressamente, o artigo 10.º, que se 

presume culpa leve, sempre que tenha havido incumprimento dos deveres 

de vigilância, por aplicação dos princípios gerais da responsabilidade 

civil, sem prejuízo dos demais casos previstos na lei. -------------- 

8) Nos termos do n.º3, do art.7.º, o Estado e as demais pessoas 

coletivas de direito público são ainda responsáveis quando: --------- 

a) os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um 

titular de órgão, funcionário ou agente determinado; ---------------- 

b) não seja possível provar a autoria pessoal da acção ou omissão, 

mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço. ----- 
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9) E o n.º1, do art.8.º, refere que os titulares de órgãos, 

funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultem de 

ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 

encontravam obrigados em razão do cargo. Por sua vez o n.º2, acrescenta 

que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

responsáveis de forma solidária com os respetivos titulares de órgãos, 

funcionários e agentes. --------------------------------------------- 

10)  Deste modo surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva 

da Administração por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, 

cometidas com culpa leve e a responsabilidade pessoal dos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado 

com dolo ou culpa grave, ainda que funcione a responsabilidade 

solidária da pessoa coletiva pública, com a possibilidade do direito 

de regresso. -------------------------------------------------------- 

11) Todavia, a culpa não tem que ser avaliada de acordo com elevados 

padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, 

mas segundo o que seria normalmente exigível nas circunstâncias do 

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

ou de funcionário, de acordo com o disposto no n.º1, do art.10.º, do 

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

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

12) Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa (com a 

consequente inversão do ónus da prova) no caso de danos derivados da 

prática de atos jurídicos ilícitos e de danos causados por omissão dos 

deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do art.3.º, do 

art.10.º, do referido regime. --------------------------------------- 

13) Relativamente à ilicitude, que vem tipificada no n.º1 e n.º2, do 

art.9.º, considera como ilícitas “…as acções ou omissões dos titulares 

de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou que infrinjam regras de 

ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa 

de direitos ou interesses legalmente protegidos, bem como o 

funcionamento anormal do serviço (…)”. ------------------------------ 

14)  Para que se afira a responsabilidade extracontratual do estado 

e demais pessoas coletivas públicas, é necessário que se verifiquem, 

cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no 

âmbito do direito civil (art.483.º, do Código Civil): o facto, a 

ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. ----------------- 

15) Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que, quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ------ 

16) Neste âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) 

n.º0903/03 de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas 

coletivas públicas por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou 

agentes, no exercício das suas funções e por causa delas, é necessária 

a verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, 

culpa, dano e nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – 

Acórdão STA de 09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um 

destes requisitos se não verificar”. -------------------------------- 
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17) Integram os respetivos pressupostos de responsabilidade civil da 

obrigação de indemnizar os seguintes: ------------------------------- 

− O facto ilícito, consistindo numa ação ou omissão praticada por 

órgãos ou agentes estaduais violadora das normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis ou as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração;  

− A culpa, é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto 

ilícito à vontade do agente. Envolve portanto um juízo de censura, 

face à ação ou omissão, segundo a diligência de um bom pai de família. 

Para que o facto ilícito gere responsabilidade é necessário que o 

autor tenha agido com culpa, independentemente dessa culpa assumir a 

forma de dolo (uma forma de culpa mais grave) ou negligência (uma 

forma de culpa menos grave); ---------------------------------------- 

− A ocorrência de um dano sofrido por uma pessoa, é também um 

pressuposto essencial para que haja lugar ao pagamento de uma 

indemnização; ------------------------------------------------------ 

− O nexo de causalidade, existirá quando o facto ilícito for a 

causa adequada do dano, isto é, a ação ou omissão praticada no 

exercício da função administrativa tem de constituir a causa adequada 

à produção do dano (art.563.º, do Código Civil); -------------------- 

-    Constitui jurisprudência pacífica, designadamente do STA, que o 

nexo causal entre o facto ilícito e o dano se deve determinar pela 

doutrina da causalidade adequada, ali contemplada, nos mesmos termos 

em que o direito civil a admite, entendimento extensível, a todos os 

requisitos da responsabilidade civil (Acórdão STA, de 06/03/2002); -- 

18) Perante o enquadramento anteriormente referido, e apesar de 

vigorar no nosso sistema jurídico, o regime da presunção legal de 

culpa, a Administração não incorre automaticamente em responsabilidade 

civil cada vez que surge a prática de um ato administrativo ilegal. - 

19) Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

ordenamento jurídico, por isso, segundo alguma jurisprudência e 

doutrina, é necessário que a norma violada revele a intenção normativa 

de proteção do interesse material do particular. -------------------- 

20) Ou seja, é necessário existir “conexão de ilicitude” entre a 

norma ou princípio violado e a posição jurídica protegida do 

particular, o que deve ser apreciado caso a caso (cfr. Prof. Gomes 

Canotilho, em anotação ao Ac. STA de 12/12/89 e Ac. STA de 

31/05/2000).-------------------------------------------------------- 

21) Na verdade, para existir obrigação de indemnizar, é necessário 

que se possa estabelecer uma relação de causalidade entre o facto e o 

dano. A obrigação de indemnização não abrange, todos os danos 

sobrevindos ao facto ilícito e culposo constitutivo da 

responsabilidade, mas apenas aqueles que tiverem sido causados pelo 

facto (Antunes Varela, das obrigações em geral e art.563.º, do Código 

Civil). ------------------------------------------------------------ 

22) A doutrina e a jurisprudência seguem, a teoria da causalidade 

adequada, nos teremos da qual não basta que o facto ilícito culposo 

tenha sido, em concreto, condição do dano, sendo ainda necessário que, 

em abstrato e em geral, aquele facto seja uma “causa adequada” do 

dano. -------------------------------------------------------------- 

23) Ora, de acordo com os elementos constantes do processo, a Divisão 

de Ambiente(DA) muito embora tenha admitido no local em referência a 

verificação de uma grelha de águas pluviais solta, não foi possível 
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apurar a razão do sucedido, uma vez que anteriormente não foi detetada 

qualquer anomalia pelos  respetivos serviços da DA. ----------------- 

24) Acresce, a esta circunstância a situação de inexistir no processo 

administrativo qualquer facto apto que permita aferir as razões que 

levaram a que a respetiva tampa se soltasse. ------------------------ 

25) Na verdade, pese embora se afirme, que os danos na viatura 

ocorreram devido a uma tampa de águas pluviais que se soltou e apesar 

da Câmara Municipal, tenha promovido as diligências para a descoberta 

da verdade, não foi possível aferir quais as razões que levaram ao 

despreendimento da respetiva tampa de águas pluviais. --------------- 

26) Internamente também não foi possível aferir se o seu 

levantamento, se deveu a caso fortuito ou de força maior, ou pela 

prática de um facto ilícito de terceiro. ---------------------------- 

27) Acresce que, a entidade policial (PSP) não presenciou o acidente, 

sendo que a respetiva Participação da Polícia de Segurança Pública foi 

elaborada, baseando-se nas declarações do condutor e que não existiam 

vestígios no local do acidente. ------------------------------------- 

28) Também não são reveladas nem conhecidas as medidas adotadas pelo 

condutor do veículo, em termos de velocidade do veículo ou em termos 

de capacidade do condutor, uma vez que como já referimos a entidade 

policial não presenciou o acidente. --------------------------------- 

29) Aliás, conforme consta na participação policial, é assumido pelo 

condutor que embateu na respetiva grelha de águas pluviais quando se 

cruzou com um veículo que circulava na faixa oposta e nessa sequência 

embateu na respetiva grelha de águas pluviais. ---------------------- 

30) Nesta conformidade, importa considerar até que ponto esse veículo 

que circulava na via oposta ou até outros possíveis veículos existentes 

naquela via, próximos/ em frente ao citado restaurante, a “Talha”, 

possam ter contribuído para o alegado acidente que vieram provocar os 

danos na viatura com a matrícula 80-88-SJ. -------------------------- 

31) De acordo com o determinado no art.24.º, do Código da Estrada, o 

condutor deve regular a velocidade de modo que, atendendo às 

características e estado da via e do veículo e qualquer outras 

circunstâncias relevantes possa, em condições de segurança, executar 

as manobras cuja necessidade seja de prever. ------------------------ 

32) Neste contexto, não podemos assegurar, garantidamente, que o 

condutor do veículo tenha dado cumprimento ao disposto no art.24.º, 

do Código da Estrada de forma a evitar o sinistro. ------------------ 

33) Pelo exposto, não se provou que o acidente tenha ocorrido devido 

a culpa deste Município, ainda que vigore neste âmbito uma presunção 

de culpa, a mesma é ilidida, desde logo, porque não se apurou as razões 

do invocado acidente, inclusivamente, as razões que levaram à alegada 

grelha que se soltou, bem como as circunstâncias em que ocorreu o 

acidente e se realmente a respetiva grelha foi causa única dos danos 

sofridos na viatura, uma vez que para efeitos de responsabilidade 

extracontratual, não basta a existência de um obstáculo na via, é 

necessário também nos termos da lei, demonstrar e provar 

inequivocamente a sua ilicitude. ------------------------------------ 

34) Ou seja, o facto da respetiva grelha ter-se soltado, não 

consubstancia, de per si a ilicitude, é necessário demostrar e provar 

inequivocamente a forma como este contribui para a produção dos danos, 

o nexo causal. ------------------------------------------------------ 

35)  Deste modo, “Cabe ao autor lesado, o ónus da alegação e prova 

da ocorrência desse facto ilícito, causador dos danos, a qual se 

constitui como elemento desencadeador da presunção de culpa.” ------- 

36) Assim, na falta de satisfação desse ónus, deve ser julgada 

improcedente a acção, para efetivação da indicada responsabilidade 
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civil, por falta de prova da verificação, quer da culpa, quer da 

ilicitude” (in Acórdão do STA de 26/03/2009 –Proc. 01094/08). ------- 

37) Ou seja, no processo não existem elementos que permitam 

estabelecer um nexo de causalidade entre os danos, aparentemente, 

sofridos e qualquer conduta imputável a esta Autarquia Local, ainda 

que fosse omissiva, limitando-se a referir, sem mais, que a 

responsabilidade pela produção do sinistro pertence a esta Autarquia 

Local. ------------------------------------------------------------- 

38) Sendo certo que, de acordo com diversos acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo, nomeadamente o Ac. STA de 14/12/2004, o 

lesado não se encontra dispensado de provar os factos de onde resulte 

o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, mesmo nos casos 

onde se verifique a existência de uma presunção de culpa. ----------- 

39) Não se logrando provar a existência de tal nexo de causalidade, 

fica prejudicada, como é evidente, a imputação de responsabilidade 

civil extracontratual a esta autarquia local. ----------------------- 

40) Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, na situação em 

análise, não se encontram preenchidos todos os pressupostos legalmente 

exigíveis para o apuramento da responsabilidade civil extracontratual 

da Autarquia. ------------------------------------------------------- 

III – Proposta------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Perante tudo o que atrás foi exposto, e sem prejuízo do 

cumprimento do disposto no I Capítulo (Legitimidade para a pretensão), 

o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão administrativa, 

consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão ora formulada, 

não decorrendo qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, 

a título de responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento 

da peticionada indemnização dos danos sofridos; --------------------- 

b) No cumprimento do disposto no art.121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 

proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir à peticionária vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

da decisão entretanto exarado; -------------------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

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

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz.---------- 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 20 de janeiro de 2020. -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO, 

DE 20/01/2021 ------------------------------------------------------- 

A presente informação dá inteiro cumprimento ao quadro legal 

aplicável, sendo de adotar a estratégia contida no ponto III. À 

consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DE 2021/01/21. – 

A reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

QUEDA. REQUERENTE: MANUEL GONZALEZ ESPASANDE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

19/DAG/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Manuel Gonzalez Espasande veio solicitar a assunção de 

responsabilidade civil, por parte deste Município, com vista ao 

pagamento duma indemnização pelos danos sofridos na sequência de uma 

queda ocorrida na Rua dos Ferradores, rua paralela à R. Caneiro, n.º 

47 (Rua da Ponte de Trajano). --------------------------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que no dia 31 de julho de 

2020, pelas 19h00, quando circulava a pé no local supra identificado 

sofreu uma queda que teve a sua origem numa rampa não assinalada com 

desnível acentuado. ------------------------------------------------- 

3. O requerente, considerando que o sinistro ocorreu pelo facto de 

não existir sinalização no local, potenciado pelo facto de ali existir 

uma esplanada, cujo licenciamento e fiscalização também é da 

responsabilidade do Município, pretende, nesta justa medida, atribuir 

a responsabilidade da queda ao Município, no âmbito de 

responsabilidade civil, na modalidade extracontratual, e, 

consequentemente, ver-se ressarcido pelos danos sofridos. ----------- 

4. Com vista à quantificação dos danos, para efeitos de fixação de 

indemnização, o requerente invocou: --------------------------------- 

i) Danos Não Patrimoniais:  -------------------------------------- 

a) Várias Lesões no braço e mão direita e nas costas; ------------ 

b) Lesões tão graves que requereram tratamento hospital; --------- 

c) Ainda hoje sente os efeitos das lesões que sofreu; ------------ 

d) Dificuldade em manusear o braço direito: ----------------------  

e) Constantes dores lombares; ------------------------------------ 

f) Dores fortes no braço; ---------------------------------------- 

g) Dificuldade em conduzir; -------------------------------------- 

h) Dores constantes; --------------------------------------------- 

i) Sequelas psicológicas, como vergonha pela queda em plena via 

pública, receio de caminhar na ponte romana e passar pelas esplanadas 

que ali se encontram e medo de voltar a tropeçar e a cair novamente; 

ii) Danos Patrimoniais: ------------------------------------------- 

a) Devido à lesão no braço não conseguiu realizar as suas tarefas 

laborais diárias; --------------------------------------------------- 

b) Trabalhando em Portugal e Espanha, devido ao acidente teve que 

desmarcar as consultas que tinha em Espanha uma vez que não estava em 

condições de conduzir;  --------------------------------------------- 

c) Transtornos financeiros, pois deixou de trabalhar em virtude de 

as suas mãos serem elementos essenciais ao seu trabalho; ------------ 

d) Ainda hoje sente dificuldades diárias em realizar o seu trabalho 

devido às dores constantes causadas pela queda.  ------------------- 

5. O requerente remeteu, ainda, diário clínico, datado de 3 de agosto 

de 2020, referente ao episódio de urgência n.º 80077777.  

6. O peticionário indica, ainda, uma testemunha, requerendo a 

respetiva audição em vista à produção de prova, tendente à confirmação 

dos factos invocados. -----------------------------------------------  
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7. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a emissão 

da competente informação técnico-jurídica sobre a pretensão formulada 

pelo peticionário. -------------------------------------------------- 

8. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: ---------- 

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

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

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

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

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

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

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

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

- Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

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

4. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 
afirma que a queda foi provocada por uma rampa não assinalada de 

desnível acentuado, potenciado pela existência de uma esplanada que 

obstaculiza à visualização da rampa. -------------------------------- 

5. Ora, atendendo ao quadro legal supra evidenciado, apenas fará 

sentido falar em violação de um dever, nas situações em que o mesmo 

exista. ------------------------------------------------------------ 

6. Ou seja, para que o requerente possa falar em omissão do dever de 
sinalizar a rampa, por parte do Município, é necessário que o desnível 

em causa representasse, em face das suas características, um obstáculo 

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

7. De facto, não poderá ser exigido ao Município a sinalização de todas 
e quaisquer irregularidades ou dificuldades existentes na via, mas tão 

só daquelas que constituam obstáculo ou perigo à normal circulação dos 

seus utentes. ------------------------------------------------------ 

8. Neste contexto, foi solicitado à Divisão de Projetos e Mobilidade 
que se pronunciasse sobre as caraterísticas do desnível, em causa, 

nomeadamente, a respetiva altura, largura e comprimento, e respetiva 

visibilidade, bem como se o referido desnível consubstancia, de facto, 

um obstáculo ou perigo relevante para a circulação dos peões. ------ 

9. Em resposta ao solicitado, a referida unidade orgânica remeteu, a 
estes serviços, a Informação/Proposta n.º 1/DPM/2021, e, através da 

qual, concluiu o seguinte: ----------------------------------------- 

“(…) Da análise da informação constante na peça desenhada acima 

referida e da observação, in loco, das caraterísticas geométricas da 

interseção entre a Rua dos Ferradores e a Rua da Ponte, sou da opinião 

que o desnível em causa não consubstancia um obstáculo ou perigo 

relevante para a normal circulação de peões.” ---------------------- 

10. Assim sendo, e partindo da análise efetuada pela Divisão de 

Projetos e Mobilidade, não parecem estar reunidos, salvo melhor 
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opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

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

IV – Propostas ----------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

e) Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária da 

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pelo requerente, não decorrendo, dos factos evidenciados, 

qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de qualquer 

indemnização pelos danos sofridos na sequência da queda do requerente; 

f) No cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá tal 

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir 

ao interessado vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------------ 

g) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

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

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------- 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

Chaves, 25 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

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

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

NEGREIRO DE 27/01/2021 --------------------------------------------- 

Atentas as razões de facto e de direito aduzidas na presente informação 

é de adotar a estratégia contida no ponto IV. À consideração do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ---------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR NUNO VAZ DE 28/01/2021. -- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº09/2021. -------------------------------------------------------- 

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 2021.01.19. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº10/2021.  

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

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

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

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

DE 2021.01.19. ------------------------------------------------------ 

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 VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

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. PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC /Nº11/2021- 

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 2021.01.22. ------------------------------------------------------ 

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 VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

28/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº01/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº15/ 2021. ------------------------- 

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 2021.01.25. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

27/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

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 - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: NEUSA MARIA ALVES PINHEIRO AMORIM 

– ALDEIA DE ARGEMIL DA RAIA.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº16 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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 2021.01.26. ------------------------------------------------------ 

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 VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

28/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

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 Nº02/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº18/ 2021. ------------------------- 

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 8. -------------------------------- 

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

DE 2021.01.26. ------------------------------------------------------ 

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 VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

28/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

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. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO.EDUARDO MANUEL JESUS (BAIRRO DOS 

AREGOS). INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº25/ 2021------------------ 

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 9. -------------------------------- 

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

DE 2021.01.27. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

27/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

8. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS AAAF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 

DEVIDO À SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS - DECRETO N.º 3-C/2021, DE 

22 DE JANEIRO. INFORMAÇÃO Nº14/DEAS/2021. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

As “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, são uma resposta direta às necessidades das famílias e 

encontra-se consubstanciada em todos os tempos que ficam para além das 

25 horas curriculares: as entradas, os almoços e os tempos depois das 

atividades educativas e destinam-se às crianças que frequentam a rede 

pública de Educação Pré-Escolar, sempre que a organização da vida dos 

agregados familiares o justifique e decorrem de acordo com o calendário 

escolar definido pelo Ministério de Educação. ----------------------- 

II.ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ---------------------------------------- 

Considerando que, face a evolução da situação epidemiológica 

verificada em Portugal, referente a doença COVID -19, o Decreto n.º 

3-C/2021, de 22 de janeiro, procedeu à suspensão das atividades 

educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, 

particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, desde do passado dia 

22 de janeiro; ------------------------------------------------------ 

Considerando que, de acordo com as normas de funcionamento das 

“Atividades de Animação e Apoio à Família”, que vigoram no presente 

ano letivo, 2020/2021, os valores da comparticipação familiar da 

componente sócio - educativa de apoio à família/ prolongamento de 

horário, na rede pública da educação pré-escolar, têm um custo mensal, 

com início no mês de outubro e término no mês de junho, que não inclui 

o valor das refeições escolares, e o seu pagamento, é efetuado entre 

o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu o serviço, através 

da rede multibanco ou no Gabinete de Atendimento do Município de 

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

Considerando que, devido à suspensão das atividades letivas, os alunos 

da educação pré-escolar, inscritos nas Atividades de Animação e Apoio 

à Família, não frequentaram a totalidade do mês de janeiro; --------- 

Considerando que, devido à pandemia da COVID-19, há uma diminuição de 

rendimentos na maioria das famílias; -------------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto I, do artigo 

33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, compete à Câmara deliberar 

no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a 

alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 

estudantes. -------------------------------------------------------- 

III-PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Assim e face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a V. Exa, que 

autorize a dispensa de pagamento dos valores correspondentes ao mês 

de janeiro, 2.366,86€* (valor correspondente a 143 alunos do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, 121 alunos do Agrupamento 

de Escolas Dr. Júlio Martins e 32 alunos do Agrupamento de Escolas 

Fernão Magalhães)  relativo às Atividades de Animação e Apoio à 
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Família, dos alunos da educação pré-escolar, de forma a atenuar os 

encargos, dos encarregados de educação, uma vez que, este serviço, não 

foi utilizado na sua totalidade, durante o referido mês; 

Caso esta proposta mereça concordância superior e em coerência com as 

razões de facto e de direito acima enunciadas, sugere-se se o seu 

encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal, para 

deliberação, de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto I, do 

artigo 33º, da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro. ------------------- 

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

Chaves, 28 de janeiro de 2021 -------------------------------------- 

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 

*António Granjo - 143 alunos = 984,36€ ----------------------------  

Júlio Martins - 121 alunos= 1.222,50€ ------------------------------ 

Fernão Magalhães – 32 alunos =160,00€ ------------------------------ 

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

DE 2021.01.28. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração superior. --------------------- 

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

DE 2021.01.29. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. APOIOS FINANCEIROS À FORMAÇÃO MUSICAL, PARA JOVENS INTÉRPRETES 

INTEGRADOS EM BANDAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO – 2020/2021. INFORMAÇÃO 

/ PROPOSTA  Nº 7/DDSC/2021. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Diversas associações do concelho desenvolveram Bandas Filarmónicas que 

constituem um contributo e uma mais-valia, para o enriquecimento 

sociocultural, através da promoção e divulgação da música tradicional 

portuguesa. -------------------------------------------------------- 

Entende-se por Banda Filarmónica um agrupamento musical composto por 

músicos profissionais ou amadores, constituído por um número mínimo 

de 32 elementos, que interpreta com diversos instrumentos de sopro, 

corda e precursão, orientado por um maestro, e integrado em associações 

sem fins lucrativos de cariz recreativo e cultural. ----------------- 

Refira-se a título de exemplo as ações desenvolvidas pelas Bandas 

Filarmónicas, como a Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, a Banda 

Musical da Torre de Ervededo, a Banda Musical de Loivos, a Banda 

Musical de Outeiro Seco, a Banda Musical de Rebordondo e a Banda 

Musical de Vila Verde da Raia, geram fortes laços de pertença e ligação 

entre as diversas freguesias do concelho e os seus residentes. ------ 

No entanto, estas Bandas Filarmónicas no interior, onde a população 

jovem diminuiu, deparam-se com inúmeras dificuldades de recrutamento 

de jovens intérpretes, principalmente quando os mesmos são oriundos 

de famílias com escassos recursos económicos, dificultando assim a 

revitalização das próprias bandas e temendo a sua continuidade no 

tempo. ------------------------------------------------------------- 

Para colmatar essas dificuldades associadas quase sempre aos escassos 

recursos económicos das famílias dos jovens interpretes, o Município 

de Chaves pretende promover e apoiar a qualidade do seu desempenho 
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artístico, de modo a desenvolver a formação e o desenvolvimento musical 

destes jovens, que integram as Bandas Filarmónicas das associações do 

concelho, que as promovem. ------------------------------------------ 

A laborar no ensino artístico musical, já existem no Município 

instituições idóneas, refira-se a título de exemplo a Academia de 

Artes de Chaves, estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo 

com Autorização Definitiva de Funcionamento pela Direção Regional de 

Educação do Norte tendo como nº DREN/230 de 22 de maio de 2009. ----- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

O Município de Chaves visa promover o desenvolvimento e a continuidade 

das Bandas Filarmónicas das associações culturais e recreativas do 

concelho, a formação e o desenvolvimento musical dos jovens 

intérpretes, que as integram, através de apoio financeiro à formação. 

Pautado por esses objetivos, o Município de Chaves cria um normativo 

de acesso aos apoios financeiros, que se anexa à presente informação, 

destinado a apoiar os jovens que integram as Bandas Filarmónicas do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

O acesso ao financiamento está condicionado ao valor máximo inscrito 

no orçamento municipal em cada ano e ao respeito por princípios de 

equidade no financiamento distribuído pelas diferentes associações com 

Bandas Filarmónicas. ------------------------------------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submetemos 

à consideração de V. Ex.ª, o seguinte: ------------------------------ 

a) Aprovação do Normativo, que se anexa à presente informação, e se 

for entendimento superior, que o mesmo seja presente na próxima reunião 

de Câmara; ---------------------------------------------------------- 

b) Por último, encaminhamento para a Divisão de Gestão 

Financeira/Setor de Aprovisionamento para operacionalização, apôs 

obtenção de deliberação por parte do órgão competente à tomada de 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

ANEXO: ------------------------------------------------------------- 

- Normativo para acesso a apoios financeiros à formação musical de 

jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho 

2020/2021 ---------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 27 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

(José Ribeiro) ------------------------------------------------------ 

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

APOIOS FINANCEIROS À FORMAÇÃO MUSICAL PARA JOVENS INTÉRPRETES 

INTEGRADOS EM BANDAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO – 2020/2021 ----------- 

1. Âmbito ----------------------------------------------------------- 

1.1. O presente normativo visa estabelecer as normas de acesso aos 

apoios financeiros, disponibilizados pelo Município de Chaves, 

destinados a apoiar e promover a formação e desenvolvimento musical 

das Bandas Filarmónicas do Concelho de Chaves, desenvolvidos por 

associações sem fins lucrativos e com crianças e jovens em formação 

musical. ----------------------------------------------------------- 

1.2. A formação e desenvolvimento musical deverá ser ministrada em 

estabelecimento de ensino artístico com reconhecimento oficial. ----- 

2. Finalidade ------------------------------------------------------- 

2.1. Os apoios concedidos têm por finalidade: ----------------------- 

a) apoiar e promover a formação e desenvolvimento musical dos jovens 

membros das Bandas Filarmónicas com menores disponibilidades 

financeiras e, por isso, limitados no desenvolvimento as suas aptidões 
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artísticas, dificultando-se, consequentemente, o desenvolvimento do 

nível artístico das Bandas Filarmónicas e a sua continuidade no tempo. 

b) atrair para as Bandas Filarmónicas novos músicos, promovendo o 

crescimento e desenvolvimento artístico das mesmas, bem como de outros 

agrupamentos musicais do concelho de reconhecido mérito; ------------ 

2. Destinatários ---------------------------------------------------- 

2.1. O presente normativo destina-se a apoiar as Bandas Filarmónicas 

do Concelho de Chaves com grandes formações musicais, bem como, 

remanescendo disponibilidades de dotação orçamental não utilizadas 

pelas mesmas, também outros agrupamentos musicais do concelho de 

reconhecido mérito. ------------------------------------------------- 

2.2. O acesso ao financiamento está condicionado ao valor máximo 

inscrito no orçamento municipal em cada ano e ao respeito por 

princípios de equidade no financiamento às diferentes Bandas 

Filarmónicas. ------------------------------------------------------ 

3. Apoios: ---------------------------------------------------------- 

3.1. O valor total disponibilizado no âmbito deste apoio a conceder 

pelo Município às Bandas Filarmónicas, para o ano de 2020/2021, é de 

27.720,00 € (vinte e sete mil setecentos e vinte euros), que 

corresponde ao apoio concedido a 36 (trinta seis) jovens músicos que 

frequentem a formação e corresponde a seis bolsas por Banda Filarmónica 

durante 11 meses, sem possibilidade de transmissão a qualquer outra 

banda. Em termos mais específicos, em cada banda filarmónica, apoiam-

se músicos dessa banda com 3 bolsas iniciação; 2 bolsas básico; 1 

bolsa secundário. --------------------------------------------------- 

3.2. Os valores unitários a considerar para a solicitação do apoio por 

jovem musico integrado em Banda Filarmónica pela frequência da 

formação, são os seguintes: ----------------------------------------- 

a) 60,00 € por músico a frequentar o curso de Iniciação; ------------ 

b) 75,00 € por músico a frequentar o curso básico; ------------------ 

c) 90,00 € por músico a frequentar o curso secundário. -------------- 

4. Condições de acesso aos apoios ----------------------------------- 

4.1. Os jovens músicos devem estar matriculados no ano em curso em 

instituição reconhecida oficialmente no ensino da música e no curso 

para o qual solicitam apoio. ---------------------------------------- 

5. Garantias de Equidade dos apoios a conceder ---------------------- 

5.1. em conformidade com o número de jovens músicos que cada Banda 

Filarmónica pretenda indicar para os apoios financeiros à formação 

musical, deverá ser sempre garantida a equidade na atribuição dos 

apoios, de acordo com o seguinte faseamento: ------------------------ 

a) 1ª fase – cada Banda Filarmónica do concelho, nesta fase 

especificamente para as 6 Bandas Filarmónicas do concelho, serão 

apoiados 6 (seis) músicos, num total de 36 (trinta e seis) apoios com 

a distribuição por nível de formação identificada no ponto 3.1.; ---- 

b) 2ª fase – cada Banda Filarmónica do concelho, poderá propor 

diferentes quantitativos de bolsas por nível desde que não se acresça 

à despesa que esta distribuição representa. Isto é, uma bolsa do curso 

secundário pode ser convertida em iniciação ou básico, (também do 

curso básico pode converter-se em iniciação) o contrário terá de ser 

ponderado caso a caso, para que não se ultrapassar o valor orçamentado 

referido em 3.1.; --------------------------------------------------- 

c) 3ª fase -  se no fim das duas fases anteriores, o valor de apoios 

a conceder não atingir o referido em 3.1, podem conceder-se apoios aos 

jovens músicos das Bandas Filarmónicas com alunos matriculados em 

escola de música com reconhecimento oficial, que não foram 

contemplados nas fases anteriores e a jovens músicos de Outras 
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Associações, sem nunca se ultrapassar o valor estipulado para o total 

global de apoios. --------------------------------------------------- 

5.2. A cada Banda Filarmónica é sempre autorizada que utilize 2/3 do 

valor teórico total a atribuir com a repartição proposta no ponto 3.1. 

(3+2+1), á formação exclusivamente de um dos níveis, desde que não se 

ultrapasse o valor máximo obtido com a distribuição regular por banda, 

garantindo sempre não ultrapassar a dotação global da medida por essa 

forma. ------------------------------------------------------------- 

6. Solicitação de apoios -------------------------------------------- 

6.1. A solicitação de apoio ao Município de Chaves deverá ser realizada 

pela Banda Filarmónica ou Associação através de ofício, desde o mês 

de novembro até ao mês de fevereiro do ano subsequente, e acompanhada 

pelos seguintes documentos: ----------------------------------------- 

a) Protocolo de colaboração celebrado entre a Banda Filarmónica ou 

Associação e a Escola de Música reconhecida oficialmente onde a 

formação será ministrada.; ------------------------------------------ 

b) Fotocópia da escritura pública da sua legal constituição; -------- 

c) Cópia dos estatutos; --------------------------------------------- 

d) Cópia do NIPC; --------------------------------------------------- 

e) Declaração de Utilidade Pública, se a tiver; --------------------- 

f) Ata atualizada da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------- 

g) Declaração de Não Dívidas à Autoridade tributária; --------------- 

h) Declaração de Não Dívidas à Segurança social. -------------------- 

7. Disposições finais: ---------------------------------------------- 

7.1. Os casos omissos, e não contemplados neste normativo, serão 

resolvidos pelo Município de Chaves, com a aplicação das disposições 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA, DE 2021.01.27. ---------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2021.01.29. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO SANTUÁRIO 

ANIMAL VIDA BOA (SAVB) – PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS ANIMAIS E NATUREZA. 

PROPOSTA N.º 8/GAP/21. ---------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

A Associação Santuário Animal Vida Boa – Proteção e Preservação dos 

Animais e Natureza, com o NIPC 515635847, com sede na Quinta Vessada 

de Baixo em Anelhe, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 

2017, solicita apoio para levar a cabo as atividades planeadas; ----- 

Considerando que a referida associação procura desenvolver atividades 

lúdicas que promovam a união e colaboração das gerações mais jovens, 

estimulando sempre o respeito pelos animais e pela natureza, através 

do voluntariado, acompanhamento académico, emocional e educativo; --- 

Considerando que esta associação tem como principais pontos de ação, 

proporcionar condições de abrigo, alimentação adequada, assistência à 
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saúde e integração dos animais que alberga, bem como defender políticas 

na defesa dos direitos dos animais; --------------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de caráter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

Considerando que esta associação desenvolve ações de sensibilização 

através dos meios disponíveis relacionados com o bem-estar animal e 

interação ser humano - ser não humano, envolvendo maioritariamente a 

comunidade escolar; ------------------------------------------------- 

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 cultural, 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, 

a Técnica Superior Dr.ª Cristiana Morais, 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: -------------------------------------- 

• Apoiar financeiramente a “Associação Santuário Animal Vida Boa 

(SAVB) – Proteção e Preservação dos Animais e Natureza”, no montante 

de 3.000,00 € (três mil euros), para que possa desenvolver as ações e 

iniciativas a que se propõe; ---------------------------------------- 

• Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

• Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

• Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; -- 

• A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.01.01.99. ----------------------------------------------- 

• Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 26 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ------------------ 

Entre: ------------------------------------------------------------- 
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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 2021; ------------------------------------------- 

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 …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº 8/GAP/2021, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter social, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2021; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, 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 Social, 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 Social, que o …………………., apresentou e este 

Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades desportivas 

e recreativas, cujo ………………………. -------------------------------------- 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades Sociais, titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves a _____________________________, é de 

_______________________€ (______________euros), nos termos do 

Programa de Atividades, à data, apresentado. ------------------------ 

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. ---------------------------------------------- 
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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, _______________, por deliberação 

de _________, com a função de proceder ao seu acompanhamento e 

monitorização. ----------------------------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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 2021. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA À CERCICHAVES, 

DESTINADO A PERMITIR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CASA. PROPOSTA 

N. º 9/GAP/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -------------------------------------------- 

1. A CerciChaves – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos com Incapacidade, C.R.L., com sede em Chaves, elaborou 

estudo/levantamento, diagnóstico, ainda que incompleto, das 

necessidades de apoio a jovens e adultos, com deficiência, sem apoio 

social, após terminarem a sua escolaridade, residentes no concelho de 

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

2. Esta instituição de cariz social, refere, no aludido estudo, que, 

a nível local, um número elevado de jovens, com deficiência e 
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incapacidade, que atingem os 18 anos de idade, ou concluem a 

escolaridade obrigatória, não têm disponível qualquer tipo de resposta 

social, ficando inevitavelmente confinados nas suas habitações, sem 

apoio técnico especializado. ---------------------------------------- 

3.  O levantamento das necessidades em questão foi realizado com a 

colaboração com das juntas de freguesia, das instituições escolares e 

das instituições, mas também com os contributos de particulares. ---- 

4. A CerciChaves, a partir do referido levantamento, forneceu os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 
                      Tipo de Deficiência Número 

• Multideficiência 50 

• Mental / Défice Cognitivo 61 

• Auditiva 1 

• Visual 3 

• Motora 8 

                                      Total 123 

5. Refira-se que a CerciChaves pretende implementar um projeto 

denominado “PROJETO CASA (Capacitar, Apoiar, Satisfazer, Auxiliar), 

projeto este tendo como principal objetivo “promover o desenvolvimento 

de atividades de apoio em diferentes domínios de intervenção a pessoas 

com deficiência e às suas famílias, visando a defesa dos seus direitos 

individuais e de cidadania, designadamente no quadro da promoção do 

direito à igualdade de oportunidades”. ------------------------------ 

6. O serviço a prestar no âmbito deste projeto será realizado no 

domicílio do utente, abrangendo a área geográfica do concelho de 

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

7. O grupo alvo a atingir com a implementação deste projeto, são, no 

máximo 20 jovens com alterações nas funções ou estruturas do corpo que 

limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade 

e contexto social que atingiram os 18 anos ou que concluíram a 

escolaridade obrigatória e se encontrem em casa, sem qualquer tipo de 

apoio, e que sejam residentes no Concelho de Chaves. ---------------- 

8. A implementação deste projeto implica a assunção de custos, não só 

de logística, como em termos de recursos humanos especializados, ao 

nível da Psicologia, da Terapia Ocupacional, da Terapia da Fala e da 

Psiocomotria, que se concretizam € 37.500.00, por ano. -------------- 

9. Considerando o aludido estudo/levantamento suprarreferido e as 

preocupações de índole social dos jovens e adultos e suas famílias, 

sem o necessário apoio social para poderem desenvolver a sua vida de 

forma mais harmoniosa, não só em termos familiares como na sociedade; 

10. Considerando ser esta uma preocupação da CerciChaves enquanto 

instituição vocacionada para a resolução deste tipo de problemas, 

debatendo-se, no entanto, com obstáculos financeiros para conseguir 

tal desiderato; ----------------------------------------------------- 

11. Considerando que sem apoio de outras instituições, nomeadamente o 

da autarquia, não poderá levar a cabo a resolução de tão melindroso 

problema social; ---------------------------------------------------- 

12. Considerando o disposto nas alíneas u e v, do n.º 1, do artigo 

33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual 

estabelece que aos Municípios compete “ Promover a oferta de cursos 

de ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não 

superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças; participar na prestação de serviços e prestar apoio a 

pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as  entidades  
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competentes  da  administração central e com instituições particulares 

de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 

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

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto nas alíneas u) e v), do n.º 2, artigo 23.º, e na alínea u), 

do n.º 1, artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na atribuição de apoio 
financeiro à  CerciChaves, Cooperativa para a Educação e Reabilitação 

de Cidadãos com Incapacidade, CRL, pessoa coletiva n.º 501 471 189, 

com sede na rua Inácio Pizarro (antiga JI de Santa Cruz), da União de 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, no 

valor de € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros), destinada 

a implementar o PROJETO CASA, bem como o protocolo de parceria, cujos 

documentos se anexam a esta proposta; ------------------------------- 

b) Designar, para efeitos de exercício das funções de gestor do 

protocolo de parceria, em anexo, a Chefe da DEAS, Dra. Paula 

Cabugueira; -------------------------------------------------------- 

c)  Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 
dever-se-á promover a respetiva publicitação em boletim municipal e/ou 

jornal local, para os efeitos previstos na Lei n.º 64/2013, de 27 de 

agosto; ------------------------------------------------------------ 

d)  Depois de sancionada, dever-se-á dar conhecimento à instituição 
CerciChaves do teor da decisão tomada; ------------------------------ 

e)  A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.03., ação 2021- A 11. -------------------------------------- 

Município de Chaves, aos 28 de janeiro de 2021 ---------------------- 

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

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

Em anexo: Minuta do Protocolo de Parceria e Projeto CASA. ----------- 

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

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

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

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

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

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

"Trata-se do primeiro ano de aplicação do projeto, sendo sua opinião 

que deverá ser feita uma avaliação detalhada dos beneficiários do 

projeto para que a sua implementação e consolidação não fique 

comprometida e para que não haja uma duplicação de apoios públicos.” 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, 

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

“Na sua opinião, a aprovação de um apoio financeiro a uma associação, 

independentemente da sua natureza, pressupõe que a atividade 

desenvolvida pela mesma traduzirá uma melhoria substantiva para a 

comunidade na dimensão social, cultural, musical ou desportiva. ----- 

Embora o protocolo não inclua instrumentos de monitorização e 

instrumentos de avaliação socioeconómico das famílias beneficiárias 

deste apoio, é preciso destacar que se trata do primeiro ano, um ano 

de aprendizagem de uma associação que não dispõe de recursos humanos 

próprios qualificados permanentes, nem possui nenhum apoio da 
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segurança social, tratando-se de um projeto com uma dimensão relevante 

na prestação destes serviços diferenciadores. ----------------------- 

O Concelho de Chaves é o Concelho do Alto Tâmega que tem menos 

respostas nesta área, pelo que devemos pugnar por apoiar projetos que 

traduzam uma resposta a estes cidadãos e contribuam para um incremento 

da qualidade de vida que merecem.” ---------------------------------- 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS E 

CULTURAIS. PROPOSTA N.º 10/GAPV/2021. ------------------------------- 

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: ------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO E CULTURA DOS AMIGOS DE VILAS BOAS, NIF 506 927 

032, sedeado na Rua da Fonte, 2 em Vilas Boas, solicita o apoio da 

autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2021; ------ 

ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO VALVERDENSE, NIF 510 672 868, 

com sede na Rua da Pedra, 43 em Valverde, freguesia de Selhariz, 

concelho de Chaves, solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano 

de Atividades para o ano de 2021; ----------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FOLCLORE VILA MEDIEVAL DE SANTO ESTEVÃO, NIF 

504 556 436, com sede na Rua Dr. João Sarmento, 3 em Santo Estevão, 

freguesia de Santo Estevão, concelho de Chaves, solicita o apoio da 

autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2021; ------ 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL e RECREATIVA “APROVEITÓMOMENTO”, NIF 510 829 988, 

COM SEDE NO Lugar da Eira, s/n em Fornelos, freguesia de Santa 

Leocádia, concelho de Chaves, solicita o apoio da autarquia, previsto 

no Plano de Atividades para o ano de 2021; -------------------------- 

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 estas associações são promotoras de atividades 

culturais, 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; ------------------ 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 
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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) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

 - Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

 - Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; -- 

c) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 

d) 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, 27 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
Quadro Sinótico 

Anexo à proposta nº 10/GAP/2021 

Entidades 
Apoio 

Financeiro 

Classificação 

Económica 

 

Associação de Desporto e Cultura dos Amigos de Vilas Boas 

 

 

1.000.00 € 

 

 

 

Associação Centro Cultural e Recreativo Valverdense 

 

 

1.000.00 € 

 

 

 

Associação do Grupo de Folclore da Vila Medieval de Santo Estevão 

 

1.500.00 € 

 

 

 

 

Associação Cultural e Recreativa “APROVEITÓMOMENTO” 

 

1.000.00 € 

 

 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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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. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E DE 

AMPLIAÇÃO DE ANEXO – BAIRRO DO SEIXIGAL – PEREIRA DE VEIGA - SÃO PEDRO 

DE AGOSTÉM – JOSÉ MORAIS – PROCESSO N.º 876/20 – INFORMAÇÃO Nº. 

131/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

22/01/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 2756/20, referente ao processo n.º 

876/20, o Sr.º José Morais – Cabeça de Casal da Herança de, na 

qualidade de proprietário, apresenta elementos, referentes a um 

pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção 

de uma habitação unifamiliar e da ampliação2 de um edifício destinado 

a “manipulação de pão”, com licença para obras inicial n.º 272/83, 

sito, no bairro do Seixigal – Pereira de Veiga da freguesia de São 

Pedro de Agostém no concelho de Chaves. ----------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio misto, tem a área total de 938,00 m2, está 

inscrito na matriz urbana com os n.º 977 e 1200 e descrito na 

conservatória do Registo Predial sob o n.º 3744/20170913, da freguesia 

de São Pedro de Agostém. -------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 272/83, para, “construção de um 

estabelecimento para manipulação de pão, de r/chão com a área de 70,00 

m2”. --------------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

                                                           
2 «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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-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Termo de responsabilidade de isenção de acessibilidades; ---------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1250; --------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 250; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

-Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, águas 

pluviais e drenagem de águas residuais, com relatório de peritagem, 

subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto; ----------- 

- Termo de responsabilidade do projeto térmico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto; ---------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto estabilidade, com relatório de 

peritagem, subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto; - 

- Projeto da rede de gás; ------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Calendarização da obra; ------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental; -------------------------------------------- 

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 ampliação de um edifício. ------------------------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação 

unifamiliar, de r/chão e andar, e da ampliação de um anexo, com a área 

bruta de construção de 366,00 m2. Existe um aumento de área de 296,00 

m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença de 

construção n.º 272/83, que se destinava a construção de um 

“estabelecimento de manipulação de pão”. ---------------------------- 
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5.2- A edificação principal, destinada a habitação unifamiliar é uma 

construção da década de 70, que parece não ter sofrido ao longo do 

tempo, quaisquer obras de conservação, tanto ao nível do exterior como 

interiormente, encontra-se contígua à edificação secundária, agora 

destinada, a arrumos, que foi ampliada em 65,00 m2, relativamente, à 

licença de obras n.º 272/83 e que foi construída, para “estabelecimento 

de manipulação de pão”. --------------------------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-12-10, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”41/2020”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

2136/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho superior datado de 17 de 

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

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de ser 

necessário levar a efeito obras de correção e adaptação no edifício 

de habitação unifamiliar, objeto de vistoria. ----------------------- 

5.5 - A requerente através do requerimento n.º 2563/20, datado de 23 

de Novembro de 2020, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”41/2020, designadamente: pintura exterior e interior do fogo, 

correção de patologias, revestimentos interiores, obras necessárias, 

para conferir condições de salubridade para o uso habitacional. -----  

5.6- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Pereira de 

Veiga, tendo resultado da vistoria realizada, para efeitos de 

legalizações de operações urbanísticas, que a edificação se integra 

no meio em que se insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de 

r/chão e andar. -----------------------------------------------------  

5.7- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.8- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

230,88 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 

196,90 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 427,78 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
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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 o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir 

à habitação unifamiliar, melhorias estéticas, funcionais e de 

cumprimento de normas legais e regulamentares. ---------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na legalização 

da construção de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, 

compagina-se com os afastamentos existentes e a manter na envolvente 

imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta 

e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em 

causa respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos 

no artigo 19.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. 

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, que visam corrigir o imóvel, de forma a cumprir algumas normas 

legais e regulamentares, melhorias estéticas e funcionais, para o uso 

pretendido- “habitação unifamiliar”. -------------------------------- 

8.4 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito e possui ligação á rede pública de água e esgotos. 

8.5- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, de 

acordo com o levantamento topográfico apresentado, designadamente, no 

que se refere á área e uma vez que, tal condicionante é indispensável, 

para a legalização das obras de construção, o requerente ficará 

vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de autorização de 

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

8.6- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o título a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no nº. 4, 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, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. ---------

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção e ampliação da “habitação 

unifamiliar e anexo”, face as obras de correção, que o requerente se 

propõe levar a efeito, e à apresentação dos aos elementos constantes, 

do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, o título 
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a emitir será, o alvará de licença especial de legalização. ---------

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação, de r/chão e andar, com a área de 251,00 m2; ----------- 

- Anexo com aumento de área de 65,00 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   

 - 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 (ampliação)   296 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 230,88   € 

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  1 12,20€ 12,20 € 

    Nº. 2, 

alínea b) De 250m2 a 500m2 de área bruta 
1 89,05€ 89,05 € 

Artº. 76, 

n.6   Vistoria 
 55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      196,90 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 230,88 € + 196,90 € = 427,78 € ----- 

Chaves, 22 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 22/01/2021 

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 25/01/2021    ------------------------------------- 

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

 

 

3.4. VIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – RUA DE SANTO ANTÓNIO – VALDANTA – RUI MANUEL 

FERNANDES DE ALMEIDA – PROCESSO Nº. 928/20 – INFORMAÇÃO Nº 88/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. 

ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 18/01/2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Veio o Sr. Rui Manuel Fernandes de Almeida através de   correio 

eletrónico, ao qual foi associado o requerimento nº2581/20 do processo 

nº 928/20, solicitar pedido de informação prévia  nos termos do artigo 

nº14 do Regime Jurídico de urbanização e edificação (de seguida 

designada por RJUE) sobre a viabilidade de realizar uma operação 

urbanística consubstanciada na edificação de imóvel destinado a 

habitação  sito na rua de Santo António, Valdanta. ------------------ 

Por requerimento nº51/21 vem apresentar os solicitados por informação 

técnica que recaiu sobre o requerimento acima citado. ---------------  

2. Enquadramento do pedido --------------------------------------- 

2.1. No regime jurídico de urbanização e edificação ---------------- 
Nos termos do RJUE o pedido do interessado tem enquadramento legal no 

n.º 1 do artigo 14.º (pedido de informação prévia). Os elementos 

instrutórios a apresentar encontram-se plasmados no nº1 e no n.º 9 da 

seção II. do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril. ---------  

2.2. Nos instrumentos de gestão territorial ------------------------ 
De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

(P.D.M.), o prédio a que se reporta o pedido, está inserida parte em 

espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis) e na Categoria 

1.3 - Outros aglomerados. ------------------------------------------- 

Pretendendo a requerente informação sobre a edificação de uma moradia 

unifamiliar em espaço urbano U3 cuja edificabilidade segue o 

estipulado na seção II do regulamento do PDM. ----------------------- 

De acordo com as Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal 

(P.D.M.), o prédio a que se reporta o pedido, não está sujeito a 

condicionamentos impostos por servidões administrativas. ------------   

3. Análise ------------------------------------------------------- 

3.1. Saneamento e apreciação liminar ------------------------------- 
Por análise dos elementos instrutórios apresentados constata-se que 

são apresentados os elementos instrutórios plasmados no n.º 9 da seção 

II do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril. Refira-se, no 

entanto, que a área do terreno deverá posteriormente ser retificada, 

aquando da apresentação da comunicação prévia. ---------------------- 

3.2. Caracterização da pretensão ----------------------------------- 
O presente pedido de informação prévia recai sobre a edificação de 

imóvel na rua de Santo António em Valdanta, que se pretende com as 

seguintes características: ------------------------------------------ 
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Análise do pedido -------------------------------------------------- 

Por analise dos elementos apresentados verifica-se que: ------------- 

• A edificabilidade, inserida em parcelas não submetidas à 

disciplina dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou 

planos de urbanização) cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM 

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

• Face à localização, onde a edificação é dispersa considero que não 

se deverá aplicar a moda da cércea como parâmetro urbanístico essencial, 

mas sim e ainda nos termos da alínea a1) os seguintes parâmetros 

correspondentes à classe U3. -------------------------------------------- 

• Dado que se pretende erigir uma edificação de 168 m2 de área bruta 

de construção num terreno inserida em espaço urbano de 1268m2 obtém-se um 

índice de construção de inferior ao permitido para o local Ic<0,8. ------ 

• A construção pretendida é de um piso com uma cércea inferior a 7.5 m 

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

a 65% da área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo 

articulado. -------------------------------------------------------- 

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

É possível a criação de 2 lugares de estacionamento dentro do perímetro 

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

ponto 3 do Regulamento do PDM.  ------------------------------------ 

4. Considerações para a Proposta de decisão ----------------------  

Da analise da proposta verifica-se que se encontram reunidas as 

condições para a construção avulso (nos termos da alínea a) do artigo 

18º  do regulamento do PDM) por se verificar que se encontram  reunidas 

as  condições para que se  venha a verificar o cumprimento das regras 

de edificabilidade patentes no artigo 19 do regulamento do PDM. ----- 

5. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

Face ao acima exposto o pedido de informação prévia solicitado sob o 

requerimento nº 2581/20 e nº 51/21 é passível de merecer parecer 

favorável, dado que respeita todo o disposto no regulamento do Plano 

Diretor Municipal no que se refere à edificação do imóvel em causa. 

Informe-se o requerente que o controlo prévio a que se encontra sujeito 

a realização da operação urbanística, a apresentar no prazo de 1 ano 

após a decisão favorável  do presente pedido, será nos termos do 

disposto na alínea f)  do nº 4 do artigo 4º  do RJUE(regime jurídico 

de urbanização e edificação) a comunicação previa , ficando ainda este 

procedimento condicionado à apresentação da certidão do registo 

predial  onde conste a correção ao valor da área. ------------------- 

Comunique-se ainda a presente informação aos atuais proprietários do 

prédio rústico. ----------------------------------------------------- 

Chaves, 18 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Maria João Chaves, Engenheira Civil. ------------  
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18/01/2021 

Visto. Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, sou a propor que seja superiormente proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara vir a adotar uma deliberação 

conducente à emissão de um projeto de decisão administrativa 

consubstanciando uma informação favorável ao pedido de informação 

prévia em causa. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 19/01/2021    ------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA RELATIVA A UM PRÉDIO 

RÚSTICO – LUGAR DE ESTRIGUEIRIÇOS – ASSUREIRAS DE BAIXO – ÁGUAS FRIAS 

– JOSÉ RODRIGO AMENDOEIRA GOMES – PROCESSO Nº 37/21 – INFORMAÇÃO Nº 

0079/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, DATADA DE 

18/01/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através de requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística nº0103/21, datado 

de 13 de janeiro de 2021, o Sr. José Rodrigo Amendoeira Gomes, na 

qualidade de proprietário, vem requer o destaque de uma parcela, do 

prédio rústico a seguir identificado e emitir a respetiva certidão, 

em conformidade com o estabelecido no artigo 6.º, do Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua última versão, que estabelece o 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e  nos termos do  

artigo 19.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(RMUE), publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de 

outubro de 2015, através do regulamento n.º732/2015. ---------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP, apresentada, descreve o prédio rústico, composto de terreno de 

cultivo, situado em Assureiras de Baixo, o qual possui uma área total 

de 2380m2 e a uma área descoberta de 2380m2, da Freguesia de Águas 

Frias, inscrito sob o n.º 4333 e descrito sob o n.º 2110/20020503, 

confronta de norte com Filipe do Santo, de nascente com Caminho 

Público, de sul com José da Cruz Pereira e de poente com José Alves.  

Pela Ap. 15, de 2002/05/03, foi inscrita a posse do direito de 

propriedade com base na usucapião a favor de José Rodrigo Amendoeira 

Gomes, ora requerente c.c. Leonilde do Souto Teixeira Gomes. --------  

3. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------- 

3.1 O pedido encontra-se instruído com os elementos necessários ao 

procedimento em análise, conforme previsto no artigo 19.º, do 

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.º 732/2015, RMUE. -------------------------- 

3.2 São apresentados os termos de responsabilidade do autor do pedido 

de operação de destaque, e declaração da autora do levantamento 

topográfico atestando a conformidade com os elementos cadastrais. --- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 
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4.1. Nas disposições do Plano Diretor Municipal --------------------- 

Recorrendo, com as devidas ressalvas a Tecnologias de Comunicação e 

Informação, e fazendo a sobreposição da planta de destaque, 

georreferenciada, em formato digital, apresentada pelo interessado 

sobre o raster da carta de ordenamento do PDM, folha 34B, à 

escala1:10.000, verificamos que o terreno se encontra inserido em duas 

Classes distintas, Classe1 - espaços urbanos e urbanizáveis, na 

categoria 1.3 – outros aglomerados, aglomerado de Assureiras de Baixo 

e Classe 4 – espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 espaços 

agro - florestais e subcategoria 4.3 A – espaços  agro florestais 

comuns, tal como se pode constatar no Extrato das plantas de 

ordenamento dos planos municipais de ordenamento do território 

vigentes à escala de 1:10.000, com a indicação da pretensão, 

apresentado pelo interessado. --------------------------------------- 

A planta de condicionantes não assinala qualquer servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública. ------------------- 

4.2 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

4.2 1 Pretende o requerente que lhe seja autorizado o destaque de uma 

parcela de terreno, “Parcela a destacar”, com a área de 860,00 m2, ao 

terreno com a área total de total de 2380m2, com descrição predial que 

se situa em perímetro urbano e fora deste. --------------------------  

4.2 2 Neste contexto, estabelece, o nº10, do artigo 6.º do RJUE, 

diretamente aplicável ao presente caso, que “os atos que tenham por 

efeito o destaque de parcela com descrição predial que se situe em 

perímetro urbano e fora deste deverão observar o disposto nos números 

4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, que na situação 

concreta se situa na generalidade em perímetro urbano, pelo que dever-

se-á observar-se o disposto no n.º10, do artigo 6.º do RJUE, que remete 

para o n.º4, do mesmo artigo, ou seja ambas as parcelas resultantes 

do destaque têm que confrontar com arruamento público. -------------- 

5. ANÁLIES DA PRETENSÃO --------------------------------------------- 

5.1 Nos termos do previsto do n.º 10, do artigo 6.º, do RJUE, os atos 

que tenham por efeito o destaque de parcela com descrição predial que 

se situe em perímetro urbano e fora deste, como no caso vertente, 

devem observar o disposto nos números 4 ou 5 do citado preceito legal, 

consoante a localização da parcela a destacar. ---------------------- 

5.2 No caso em análise, a parcela a destacar situa-se dentro do 

perímetro urbano. À luz do disposto no citado nº10, que remete para o 

n.º4, ambos do artigo 6.º, do RJUE, os atos que tenham por efeito o 

desataque de uma única parcela, nas circunstâncias antes enunciadas, 

estão isentos de licença, tendo em conta as caraterísticas da parcela 

a destacar, localizada em perímetro urbano, ou seja ambas as parcelas 

resultantes têm que confrontar com arruamento  público, à luz das 

normas legais e regulamentares em vigor. ----------------------------  

5.3. Da leitura da Certidão da Conservatória do Registo Predial podemos 

dizer que não está inscrito qualquer ónus de não fracionamento à menos 

de 10 anos. --------------------------------------------------------- 

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

6.1 Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de se cumprir 

a condição expressa no ponto n.º4, do artigo 6.º, do RJUE, uma vez que 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos, “Rua do Sol”; --------------------------------------------- 

6.2. Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o nº37/21, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de deferimento do 
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destaque pretendido, identificando-se duas parcelas fisicamente 

separadas e caracterizadas pelos seguintes elementos: ---------------  

• A “Parcela a destacar”, com a área de 860,00 m2, confronta a 

norte com José Rodrigo Amendoeira Gomes (o próprio), a nascente com 

caminho público, a sul com José da Cruz Pereira e a poente com José 

Alves. Prevê-se na parcela a destacar a construção de um edifício com 

as seguintes áreas indicativas: 250,00m2 de área de implantação e 

250,00m2 de área de construção, sendo a área privativa de 200.00m2 e a 

área bruta dependente de 50.00m2; ----------------------------------- 

• A “parcela mãe”, com a área de 1520,00 m2, confronta a norte com 

Filipe dos Santos, a nascente com caminho público, a sul com José 

Rodrigo Amendoeira Gomes (o próprio) e a poente Com José Alves. De 

acordo com o expresso no Relatório da Operação de destaque “a parcela 

mãe mantem a atual situação rústica com exceção, obviamente, da área 

destacada; --------------------------------------------------------- 

• Refira-se que o condicionamento do ónus do não fracionamento a 

que se refere o n.º 6 do artigo 6.º do RJUE, deverá ser inscrito no 

Registo Predial sobre as parcelas resultantes do destaque; ---------- 

• O destaque da parcela não isenta, na realização de operações 

urbanísticas da observância das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as constantes dos planos municipais ou 

especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 

administrativas ou de utilidade pública. ---------------------------- 

Chaves, 18 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Vitória José Matos Almeida, Engenheira Civil ---- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20/01/2021 - 

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, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 20/01/2021 ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação do 

executivo municipal 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. --------------------------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada na reunião da Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, retomando a sua 

participação na reunião quando eram 16:10 horas. -------------------- 

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

 

 

3.6. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO RELATIVA À RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

DESTINADO A HABITAÇÃO – RUA TENENTE PORFÍRIO DA SILVA – SANTA MARIA 

MAIOR – NICOLAU TEIXEIRA BORGES OLIVEIRA – PROCESSO Nº 832/17 – 

INFORMAÇÃO Nº. 20/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA DIAS, DATADA DE 

15/01/2021. -------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1410/18, os Sr.es Nicolau Teixeira Borges Oliveira, Marco Lívio 

Fernandes Pimparel e Rui Manuel R. Figueiredo Dias, na qualidade de 

proprietários, apresentaram os projetos de especialidade com vista ao 

licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada, na obra de reconstrução de imóvel com aumento de 

altura de fachada destinado a habitação, na Rua Tenente Porfírio da 

Silva, pertencente à freguesia de Santa Maria Maior. ----------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1352/SCOU/2018, datada de 13/08/2018, com despacho do Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara, de 14/08/2018, foram os requerentes notificados, 

em 20/08/2018, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informados que dispunham de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do art.º 76.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 

de dezembro e demais alterações. ------------------------------------  

Posteriormente, através do requerimento n.º 396/20 os requerentes 

solicitaram a reapreciação do processo e a emissão do respetivo alvará 

de licença, apresentando os elementos necessário para a emissão. Após 

análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação n.º  

396/SCOU/2020, datada de 17/02/2020, com despacho do Sr. Vereador 

responsável, de 18/02/2020, foram os requerentes notificados, em 

27/02/2020, que o pedido foi deferido, tendo sido informados da quantia 

para liquidação das respetivas taxas. -------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para os requerentes 

liquidarem as respetivas taxas administrativas, não o fizeram até à 

presente data. ------------------------------------------------------  

II– Fundamentação ---------------------------------------------------   

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

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

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

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

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

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III– Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------   

Proponho, que a Câmara Municipal delibera, o seguinte: -------------- 

Notificar os requerentes, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado como disposto no do artigo 71.º, n.º 5, do RJUE, da intenção 

de declarar a caducidade do processo de licenciamento e a imediata 

cessação da operação urbanística referente ao presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, se pronunciarem. ------------------  

Chaves, 15 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 
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À consideração superior. --------------------------------------------    

O Assistente Técnico, Paula Dias ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15/01/2021 

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 infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 18/01/2021    ------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS – RUA ALFERES 

ARMINDO PEREIRA – SANTA MARIA MAIOR – NICOLAU TEIXEIRA BORGES OLIVEIRA 

– PROCESSO Nº 835/17 – INFORMAÇÃO Nº. 21/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SRª. PAULA DIAS, DATADA DE 15/01/2021. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

2140/17, os Sr.es Nicolau Teixeira Borges Oliveira, Marco Lívio 

Fernandes Pimparel e Rui Manuel R. Figueiredo Dias, na qualidade de 

proprietários, apresentaram os projetos de especialidade com vista ao 

licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada, na obra de reconstrução de imóvel com aumento de 

altura de fachada destinado a comércio/serviços, na Rua Alferes 

Armindo Pereira, pertencente à freguesia de Santa Maria Maior. ------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1351/SCOU/2018, datada de 13/08/2018, com despacho do Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara, de 14/08/2018, foram os requerentes notificados, 

em 24/08/2018, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informados que dispunham de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do art.º 76.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 

de dezembro e demais alterações. ------------------------------------  

Posteriormente, através do requerimento n.º 395/20 os requerentes 

solicitaram a reapreciação do processo e a emissão do respetivo alvará 

de licença, apresentando os elementos necessário para a emissão. Após 

análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação n.º  

338/SCOU/2020, datada de 17/02/2020, com despacho do Sr. Vereador 

responsável, de 18/02/2020, foram os requerentes notificados, em 

26/02/2020, que o pedido foi deferido, tendo sido informados da quantia 

para liquidação das respetivas taxas. -------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para os requerentes 

liquidarem as respetivas taxas administrativas, não o fizeram até à 

presente data. ------------------------------------------------------   

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 
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nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

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

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

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

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

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III– Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------  

Proponho, que a Câmara Municipal delibera, o seguinte: --------------  

Notificar os requerentes, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado como disposto no do artigo 71.º, n.º 5, do RJUE, da intenção 

de declarar a caducidade do processo de licenciamento e a imediata 

cessação da operação urbanística referente ao presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, se pronunciar. --------------------  

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

Chaves, 15 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

O Assistente Técnico, Paula Dias ------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15/01/2021 

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 infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 18/01/2021    ------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

   

  

3.8. PROJETO DE ESPECIALIDADES COM VISTA AO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO 

URBANÍSTICA DE CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM AGRÍCOLA – LUGAR DO TOUTIÇAL 

– REBORDONDO – ANELHE – DOMINGOS JOSÉ QUINTAS MEIRELES – PROCESSO Nº 

339/19 – INFORMAÇÃO Nº. 22/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª. PAULA 

DIAS, DATADA DE 18/01/2021. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Sr. Domingos José Quintas Meireles, através do requerimento com o 

registo de entrada nestes serviços n.º 1996/19, apresentou os projetos 

de especialidade com vista ao licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação consubstanciada na construção de um armazém 

agrícola, composto por 1 piso, e de área de 120,00 m2, localizando no 

Lugar do Toutiçal, em Rebordondo, pertencente à freguesia de Anelhe.  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

17/05/2019. --------------------------------------------------------  
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Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1651/SCOU/2019, datada de 27/09/2019, com despacho do Vereador 

responsável, de 02/10/2019, foi o requerente notificado, em 

07/10/2019, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informado que dispunha de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do artigo 76.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 

de dezembro, na sua redação atual e instruído de acordo com o disposto 

n.º 3 da Portaria n.º 113/15, de 22 de abril. -----------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente pedir a 

emissão do respetivo alvará, não o fez até à presente data. ---------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

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

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

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

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

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III– Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Proponho, que a Câmara Municipal delibera, o seguinte: -------------  

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado como disposto no do artigo 71.º, n.º 5, do RJUE, da intenção 

de declarar a caducidade do processo de licenciamento e a imediata 

cessação da operação urbanística referente ao presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, se pronunciar. --------------------  

Chaves, 18 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

O Assistente Técnico, Paula Dias ------------------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18/01/2021 

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 infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 19/01/2021    ------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

  

 

3.9. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA LOTEAMENTO – RUA DO LOMBO, VILAR 

DE NANTES – CHAVES – HELENA MARIA LOBO FERNANDES – PROCESSO Nº. 314/20 
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– INFORMAÇÃO Nº 27/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª. PAULA DIAS, DATADA DE 

19/01/2021. --------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

886/20, a Sr.ª Maria Helena Lobo Fernandes e a Sr.ª Maria José Lobo 

Fernandes, na qualidade de proprietárias, solicitaram um pedido de 

informação prévia para loteamento, localizado na Rua do Lombo, na 

freguesia de Vilar de Nantes. ---------------------------------------  

Foi solicitado parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDRN), às Infraestruturas de Portugal, S.A. e à 

Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). ------------------------  

Pelo ofício com a referência nº OF_DPGU_FC_10234/2020, a CCDR-N emitiu 

parecer com “decisão desfavorável à pretensão”. ---------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------   

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, na informação n.º 

1755/SCOU/2020, datada de 15/10/2020, tal pedido foi submetido em 

26/10/2020, à Câmara Municipal, no sentido de esta adotar uma 

deliberação consubstanciada na emissão de parecer desfavorável. -----   

O conteúdo do parecer da CCDR-N foi dado a conhecer às requerentes, 

através da informação técnica n.º 1755/SCOU/2020. -------------------  

As interessadas foram notificadas, por escrito, através do ofício n.º 

305/DOTGU/2020, em 06/11/2020, para virem a processo dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão constante na 

informação técnica acima identificada. Para o efeito, foi-lhe 

garantida a audiência dos interessados, ao abrigo dos artigos 121.º e 

122.º, do Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.º 

4/2015. ------------------------------------------------------------   

III– Da Proposta em sentido estrito --------------------------------   

Decorrido o prazo concedido da audiência dos interessados, através de 

deliberação tomada em Reunião Ordinária do Executivo Municipal, do dia 

26/10/2020 e uma vez que as interessadas não vieram a processo, até à 

presente data, apresentar novos elementos que pudessem alterar o 

sentido da decisão desfavorável, sou a propor que este assunto seja 

agendado para uma próxima Reunião de Câmara, para que o Executivo 

Municipal adote deliberação, tornando definitiva a decisão 

desfavorável ao pedido de informação prévia da operação de loteamento 

em causa, de acordo com o artigo 15º e do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto - Lei n.º 555/99, de 16 de 

zembro na sua redação atual. ----------------------------------------  

Chaves, 19 de janeiro de 2021 ---------------------------------------  

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

O Assistente Técnico, Paula Dias ------------------------------------    

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20/01/2021 

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 infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 21/01/2021    ------------------------------------- 

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

 

 

3.10. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – TRAVESSA DA VÁRZEA – SANTA MARIA MAIOR – MARIA DAS DORES 

PEIXOTO VALENTE – PROCESSO Nº 261/20 – INFORMAÇÃO Nº 29/SAA/2021, DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SRª. PAULA DIAS, DATADA DE 20/01/2021. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

724/20, a Sr.ª Maria das Dores Peixoto Valente, na qualidade de 

proprietária, solicitou a aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção, 

de uma habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 85,43 m2, inscrito na matriz com o n.º 1612, da freguesia 

de Santa Maria Maior e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves sob o n.º 1166/20070718, da freguesia de Samaiões. --------  

II– Fundamentação ---------------------------------------------------   

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, na informação n.º 

1803/SCOU/2020, datada de 22/10/2020, tal pedido foi submetido em 

09/11/2020, à Câmara Municipal, no sentido de esta adotar uma 

deliberação consubstanciada no indeferimento do pedido de legalização 

das obras. ----------------------------------------------------------   

A interessada foi notificada, por escrito, através do ofício n.º 

329/DOTGU/2020, em 24/11/2020, para vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido provável da decisão constante na informação 

técnica acima identificada. Para o efeito, foi-lhe garantida a 

audiência dos interessados, ao abrigo dos artigos 121.º e 122.º, do 

Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.º 4/2015. -----  

III– Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------   

Considerando que o prazo concedido já foi ultrapassado, e uma vez que 

a interessada não veio a processo, até à presente data, apresentar 

novos elementos que pudessem alterar o sentido da decisão 

desfavorável, sou a propor que este assunto seja agendado para uma 

próxima Reunião de Câmara, para que o Executivo Municipal adote 

deliberação, tornando definitivo o indeferimento do pedido de 

legalização das obras a que se fez referência, de acordo com o previsto 

na alínea c), do n.º 1, do art.º 24, do Regime Jurídico de Urbanização 

e Edificação (RJUE), Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------  

Salvo melhor opinião e tendo em conta que foram executadas obras sem 

controlo prévio por parte da Administração, sugiro que todo o processo 

seja encaminhado para a Divisão de Administração Geral, para encetarem 

os procedimentos entendidos por convenientes. -----------------------   

Chaves, 20 de janeiro de 2021 ---------------------------------------   

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

O Assistente Técnico, Paula Dias ------------------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20/01/2021 

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 infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 21/01/2021    ------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. SOLICITA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – SINAL STOP – RUA 

DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ, TRINDADE E 

SANJURGE – FREGUESIA DE SANTA CRUZ, TRINDADE E SANJURGE – PROCESSO Nº. 

47/21 – INFORMAÇÃO Nº. 26/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, 

DO SRº. ENGENHEIRO, BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 27/01/2021. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

presidente da união das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

o Sr. José Carreira, com vista à colocação de sinalização de trânsito 

num cruzamento entre a Rua de São e Tomé e Príncipe e um arruamento 

junto ao hipermercado Pingo Doce. O pedido foi registado com o n.º de 

requerimento 135/21, relativo ao processo n.º 47/21. ----------------  

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA   ------------------------------  

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo: -------------------------------------------------------------  

a) No arruamento situado a sul do hipermercado Pingo Doce, junto ao 

cruzamento com a Rua de São Tomé e Príncipe: colocação de um (1) sinal 

de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento), 

execução de “Linha de Paragem” com 0,5 metros de largura e marcação 

de linha contínua branca com 0,1 metros de largura, no eixo do 

arruamento. --------------------------------------------------------  

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 150,00 € (cento e 

cinquenta euros), aproximadamente. ----------------------------------  

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO    

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município. --  

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------  

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. ---------------------------------------------  
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4. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------  

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; --  

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; ---------------------------------------------------------  

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: --------  

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------  

b) Notificar o Presidente da união das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, o Sr. José Carreira, da decisão que recaiu 

sobre a presente informação; ----------------------------------------  

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos; -----------------------------------------------  

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do nº. 1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. -----------------------------------------  

Em Anexo: Peças desenhadas com a solução proposta -------------------  

Chaves, 27 de janeiro de 2021 ---------------------------------------  

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

O Técnico Superior, (Bruno Miranda Rua, Eng.º Civil). ---------------  

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENGENHEIRO 

ABEL PEIXOTO, DATADO DE 27/01/2021 --------------------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta de implementação das medidas expressas no ponto 

2 e (ii) ao sancionamento da estratégia procedimental enunciada no 

ponto 4. ----------------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------  

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

DATADO DE 27/01/2021 ----------------------------------------------- 

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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VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

1.1. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM - 

INFRAESTRUTURAS – ADJUDICAÇÃO --------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 09/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 213, de 2 de novembro de 2020 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Rua Dom Gualdim Pais / Rua Francisco Barros Teixeira Homem - 

Infraestruturas”. -------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Soterra, Lda.” pelo valor global de 186.516,00€ 

(Cento e oitenta e seis mil, quinhentos e dezasseis Euros) IVA não 

incluído. ---------------------------------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Senhor 

presidente da Câmara Municipal o seguinte: -------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Rua Dom Gualdim Pais 

/ Rua Francisco Barros Teixeira Homem - Infraestruturas”; ----------- 

b) A adjudicação à empresa “Soterra, Lda.” pelo valor de 186.516,00 € 

(Cento e oitenta e seis mil, quinhentos e dezasseis Euros), IVA não 

incluído, com um prazo de execução de 150 dias, remetendo-se o mesmo, 

“relatório final” à entidade competente para autorizar despesa, no 

caso, o senhor Presidente da Câmara Municipal; ---------------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (186.516,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.4.2. 0102/07030313 0203 

2002 I 40; ---------------------------------------------------------- 

d) 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; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação do Sr.ª Eng.ª Amélia Rodrigues, como gestor do 

contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato e elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ------ 

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

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário ---------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 07 de janeiro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 06 dias do mês de janeiro de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 1 º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

 - 2.º Vogal: Cláudia Sofia Carneiro Ferreira de Moura, Assistente 

Técnica da Divisão de Obras Públicas -------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 30 de dezembro procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 3 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Rua Dom Gualdim Pais 

/ Rua Francisco Barros Teixeira Homem - Infraestruturas” à empresa 

“Soterra, Lda.” pelo valor de 186.516,00 € (Cento e oitenta e seis 

mil, quinhentos e dezasseis Euros), IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 150 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final – à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, o Presidente da 

Câmara Municipal; --------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

(Cláudia Sofia Carneiro Ferreira de Moura) -------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA “RUA DOM GUALDIM PAIS/RUA FRANCISCO 

BARROS TEIXEIRA HOMEM - INFRAESTRUTURAS” --------------------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 186 516,00 (cento e oitenta e seis mil, 

quinhentos e dezasseis euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos: ----------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, SOTERRA, LDA., com sede …………………………….., 

Pessoa Coletiva n.º ………………………., com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de ………………, titular do Alvará de 

Construção ………………….., com o capital social de ……………… euros, legalmente 

representada por …………………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 
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………………………………., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, residente ………………………….., na qualidade de …………………….., 

conforme poderes constantes …………………….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato. ------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Rua Dom Gualdim 

Pais/Rua Francisco Barros Teixeira Homem - Infraestruturas”, pelo 

preço de € 186 516,00 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e 

dezasseis euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------ 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ----------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 150 (cento 

e cinquenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos 

trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a 

contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... --------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos)-------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 
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da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ---------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

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

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------ 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. --- 
O Primeiro Contratante: _____ -------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ______ -------------------------------------- 

Contrato n.º ……../20…….. ------------------------------------------- 

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

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

2021.01.16. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao 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. --------------------------------------------- 

 

 

1.2. “REFORÇO DE CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES”. 

RECEÇÃO DEFINITIVA -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 25/2021, 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 13 de 20 de janeiro de 2015, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reforço de Caudal de 

Água Termas para as Termas de Chaves”. ------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 13 de março de 2015, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de Construções 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, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 13 de abril de 2015. ------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 271.999,00€ (Duzentos e 

setenta e um mil, novecentos e noventa e nove euros), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 14 de abril de 2015. ------------------------------------ 

7. A receção provisória ocorreu no dia 28 de julho de 2015. -------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de janeiro de 2018, o Município de Chaves aprovou 

a liberação da caução no valor de 16.139,40€, correspondente a 60% do 
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total da caução, referente aos dois primeiros anos do prazo de 

garantia. ---------------------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de novembro de 2019, o Município de Chaves aprovou 

a liberação da caução no valor de 8.159,70€, correspondente a 30% do 

total da caução, referente ao terceiro e quarto ano 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 9405 do dia 

20 de agosto de 2020, vem solicitar a execução da receção definitiva 

da obra. ------------------------------------------------------------ 

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

• A garantia da empreitada é Garantia Bancária N00396537, emitida 

pelo Banco Espirito Santo, S.A., em 27 de Março de 2015, no valor de 

27.199,00€, correspondente a 10% do valor do contrato. -------------- 

4. Em 25 de Janeiro de 2019, foi autorizada a seguinte liberação da 

caução: ------------------------------------------------------------ 
Contrato Tipo Valor da Caução Redução de 60% 

em 25 janeiro 2018 

Contrato 

Inicial 

Bancária N00396537 

Novo Banco, S.A. em 27/03/2015 
27.199,00€ 

1.º Ano, 30% 8.159,70€ 

2.º Ano, 30% 8.159,70€ 

   Total 16.319,40€ 

5. Em 25 de novembro de 2019, foi autorizada a seguinte liberação da 

caução: ------------------------------------------------------------ 
Contrato Tipo Valor da Caução Redução de 30% 

em 25 novembro 2019 

Contrato 

Inicial 

Bancária N00396537 

Novo Banco, S.A. em 27/03/2015 
27.199,00€ 

3.º Ano, 15% 4.079,85€ 

4.º Ano, 15% 4.079,85€ 

   Total 8.159,70€ 

6. Apos as liberações das cauções, resulta um valor de 2.719,90€ de 

garantia ainda por libertar. ---------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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 2.719,90€, correspondente ao valor ainda por libertar. ----------- 

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

Chaves, 22 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 
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O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de vistoria -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.26. – 

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 

2021.01.27. --------------------------------------------------------

à reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra  ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS E SISTEMAS DE 

DRENAGEM PLUVIAL NO JARDIM PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO --------------- 

Foi presente a informação nº 43/2021, 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 

“Beneficiação e Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem 

Pluvial no Jardim Público”, com o intuito de se dar início ao 

procedimento tendente à sua adjudicação. ---------------------------- 

Este projeto prende-se com a beneficiação e requalificação dos 

pavimentos e Sistemas de Drenagem pluvial no Jardim Público, através 

da requalificação dos pavimentos e melhoria dos sistemas de drenagem 

de águas pluviais. Prevê-se ainda a ampliação do abastecimento de água 

potável com a criação de novos pontos de consumo de água e a criação 

de uma rede de saneamento com órgãos de descarga de dejetos produzidos 

em eventos. Serão ainda criadas zona verdes /permeáveis na envolvente 

das árvores mais relevantes e com maior valor patrimonial. ---------- 

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 “Beneficiação e 

Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem Pluvial no Jardim 

Público”; ---------------------------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

149.873,36 Euros (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e 

três euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do respetivo valor do 

IVA. --------------------------------------------------------------- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelos técnicos 

da Divisão de Projetos e Mobilidade, 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 90 dias; --------- 

6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres prévios; -------------------------------------------------- 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de Execução; -------------------------------------------- 
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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; ------------------------------------- 

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: Amélia Rodrigues ---------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Vítor Pereira ------------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

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

No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade 

relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é 

dispensável a revisão de projeto, de acordo com o nº2 do artigo 43º 

do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da 

obra a realizar exarados no nº 5 do artigo 43ª do referido diploma, 

são dispensáveis, designadamente: ----------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – Dispensável, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei 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 

149.873,36 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 2.5.2. 0102/07030306 2021 I 6, tendo sido concedida 

à obra a proposta de cabimento nº 304/2021. ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 27 de janeiro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 
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(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- Cópias das Informações n.º 343/DPM/2020 e 16/DPM/2021; ------------ 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) – 

RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO --------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 51/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 231, de 26 de novembro de 2020 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Requalificação da Avenida Pedro Álvares Cabral (PAMUS 9)”. --------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Soterra, Lda.” pelo valor global de 185.000,00€ 

(Cento e oitenta e cinco mil Euros), IVA não incluído. -------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Senhor 

presidente da Câmara Municipal o seguinte: -------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Requalificação da 

Avenida Pedro Álvares Cabral (PAMUS 9)”; ---------------------------- 

b) A adjudicação à empresa “Soterra, Lda.” pelo valor de 185.000,00 € 

(Cento e oitenta e cinco mil Euros), IVA não incluído, com um prazo 

de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo, “relatório final” à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (185.000,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.3.1. 0102/07030301 0105 

2020 I 15; ---------------------------------------------------------- 

d) 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; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Cláudia Moura, como gestor do contrato, com a função 
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de acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação no final de obra; ---------------------------- 

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

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 27 de janeiro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 1 º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

 - 2.º Vogal: Cláudia Sofia Carneiro Ferreira de Moura, Assistente 

Técnica da Divisão de Obras Públicas -------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. -------------------------------- 

No passado dia 19 de janeiro procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Requalificação da 

Avenida Pedro Álvares Cabral (PAMUS 9)” à empresa “Soterra, Lda.” pelo 

valor de 185.000,00 € (Cento e oitenta e cinco mil Euros), IVA não 

incluído, com um prazo de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo – 

relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, no 

caso, o Presidente da Câmara Municipal; ----------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

(Cláudia Sofia Carneiro Ferreira de Moura) -------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA “REQUALIFICAÇAO DA AVENIDA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9)”. ----------------------------------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 185 000,00 (cento e oitenta e cinco mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: ------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 
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neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, SOTERRA, LDA., com sede …………………………….., 

Pessoa Coletiva n.º ………………………., com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de ………………, titular do Alvará de 

Construção ………………….., com o capital social de ……………… euros, legalmente 

representada por …………………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 

………………………………., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, residente ………………………….., na qualidade de …………………….., 

conforme poderes constantes …………………….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato. ------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Requalificação 

da Avenida Pedro Álvares Cabral (PAMUS 9)”, pelo preço de € 185 000,00 

(cento e oitenta e cinco mil euros), que não inclui o IVA à taxa legal 

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

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ----------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... --------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

d) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

e) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------- 

f) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 
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a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

3. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. -------------------------------------------------- 

4. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

4. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

5. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 

6. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

3. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ---------------- 

4. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. 

Cláusula 7.ª(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do 

Segundo Contratante) ----------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

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

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------ 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 
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3. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

4. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

6. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

7. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 

8. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

9. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

10. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. - 

O Primeiro Contratante: ____ --------------------------------------- 

O Segundo Contratante: _____ --------------------------------------- 

Contrato n.º ……../20…….. ------------------------------------------- 

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

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

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. ECOVIA DO TÂMEGA – 3.ª FASE/ VIDAGO - VILA POUCA DE AGUIAR - 

CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 52/2021, 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 “Ecovia do 

Tâmega – 3.ª Fase/ Vidago - Vila Pouca de Aguiar”, com o intuito de 

se dar início ao procedimento tendente à sua adjudicação. ----------- 

O presente projeto refere-se à criação de um percurso ciclável, pedonal 

e de fruição espiritual, fomentando o turismo natureza, com base na 

qualificação, reabilitação e valorização do património cultural e 

natural do concelho, e simultaneamente integrando uma rede de 

ciclovias supramunicipais, e internacionais (transfronteiriços). ---- 

A Ecovia do Tâmega (3ª Fase), desenvolve-se ao longo da antiga linha 

dos Caminhos de Ferro, desde Vidago até à fronteira entre o concelho 

de Chaves e Vila Pouca de Aguiar, numa extensão de, aproximadamente, 

9.070 metros. ------------------------------------------------------- 
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O presente projeto foi executado com vista a dar resposta a uma 

candidatura submetida pelo Município ao Programa Valorizar, gerido 

pelo Turismo de Portugal, IP, visa a execução da 3ª fase da Ecovia do 

Tâmega com enquadramento na Linha de apoio à Valorização Turística do 

Interior. ---------------------------------------------------------- 

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 “Ecovia do Tâmega – 3.ª 

Fase/ Vidago - Vila Pouca de Aguiar”; ------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

384.239,81 Euros (Trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta 

e nove euros e oitenta e um cêntimos), acrescido do respetivo valor 

do IVA. ------------------------------------------------------------- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelos técnicos 

da Divisão de Projetos e Mobilidade, 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 180 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 

seguintes pareceres prévios: ---------------------------------------- 

- Parecer Favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N); ----------------------------------------- 

- Parecer Favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola do Norte 

(ERRA-N); ---------------------------------------------------------- 

- Parecer Favorável da Agência Portuguesa do Ambiente (APA); -------- 

- Parecer Favorável da Infraestruturas de Portugal (I.P); ----------- 

- Parecer Favorável da EDP Distribuição (EDP DRC Norte); ------------ 

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; ------------------------------------- 

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: Fernanda Serra ------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Vítor Pereira ------------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

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. ------------------------------ 
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Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 24 de setembro de 2020 se 

anexa, 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 – Dispensável, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei 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 

384.239,81 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 3.3.1. 0102/07030301 2011 I 6, tendo sido concedida 

à obra a proposta de cabimento nº 305/2021. ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 27 de janeiro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 326/DPM/2020; ----------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- 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; 

- Cópia dos Pareceres Externos; ------------------------------------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - CONCURSO PÚBLICO ----------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº 53/2021, 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 

“Requalificação Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)”, 

com o intuito de se dar início ao procedimento tendente à sua 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

O presente projeto refere-se à requalificação parcial da Av. Heróis 

de Chaves, tendo em vista melhorar as condições de conforto e segurança 

para os utilizadores, contribuindo para uma mobilidade urbana mais 

sustentável. Pretende-se beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos 

funcionais da via, bem como reduzir a largura da faixa de rodagem, 

criar zonas de estacionamento e uniformizar os passeios. O projeto 

prevê ainda a substituição da conduta principal de abastecimento de 

água existente assim com a beneficiação da rede de drenagem de águas 

pluviais existente e a remodelação da rede de infraestruturas 

elétricas e de telecomunicações. ------------------------------------ 

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 “Requalificação Parcial 

da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)”; ---------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

459.371,15 Euros (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e 

setenta e um euros e quinze cêntimos), acrescido do respetivo valor 

do IVA. ------------------------------------------------------------- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelos técnicos 

da Divisão de Projetos e Mobilidade, 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 180 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foi solicitado o parecer 

prévio à Direção de Infraestruturas do Exército, através do ofício com 

referência nº DIERGP-2020-000678, com data de 29 de janeiro de 2020, 

a qual emitiu parecer favorável; ------------------------------------ 

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; ------------------------------------- 

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: Vítor Pereira ------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 
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1º Vogal suplente: Amélia Rodrigues --------------------------------- 

2º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

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 classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 15 de maio de 2020 se anexa, 

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 

459.371,15 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 3.3.1. 0102/07030301 2021 I 8, tendo sido concedida 

à obra a proposta de cabimento nº 322/2021. ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 28 de janeiro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 218/DPM/2020; ----------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- 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; 

- Cópia do Parecer Externo; ----------------------------------------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.7. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 

DOS ALIADOS (PAMUS 7) – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS --------------------- 

Foi presente a informação nº 54/2021, 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 “Largo do Terreiro da Cavalaria – 

Remodelação Funcional e Paisagística (PARU 5 – Intervenção 2.5) e 

Requalificação da Av. dos Aliados (PAMUS 7) ------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 21 de janeiro de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções & 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, 14 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 774.832,27€ (Setecentos e 

setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois euros e vinte e sete 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 240 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 15 de fevereiro de 2019. ------------- 

6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 

é de 13 de fevereiro de 2019 ---------------------------------------- 

7. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional relativo a erros 

e omissões do projeto no valor de 44.648,00€, com um prazo de execução 

de 60 dias. ---------------------------------------------------------

8. Foi concedida uma prorrogação de prazo, até ao dia 13 de março de 

2020, para a conclusão dos trabalhos, devido a constrangimentos vários 

ao nível das infraestruturas subterrâneas e às condições atmosféricas 

que não permitiram a execução dos referidos trabalhos no ritmo 

adequado. ---------------------------------------------------------- 

8. Posteriormente, foi concedida uma prorrogação graciosa do prazo de 

execução até ao dia 30 de junho de 2020 ----------------------------- 

9. Foi aprovada uma suspensão dos trabalhos até ao dia 14 de agosto 

de 2020, altura em que ficaria concluído o fornecimento e a colocação 

de todo o mobiliário urbano, encerrando assim a empreitada. --------- 

10. Foi feita a receção provisória dos trabalhos que já estavam 

executados no dia 30 de junho de 2020. O Valor dos trabalhos objeto 

de receção é de 703.446,27€, o que corresponde a 85% do valor do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – A suspensão aprovada em 6 de julho de 2020, foi baseada no 

pressuposto de que o mobiliário em falta, designadamente, balizadores, 

floreiras, quiosque, luminárias, papeleiras, grelhas, marcos 

limitadores e contentores caninos se encontraria produzido até ao dia 

14 de agosto de 2020, e, consequentemente, estaria em condições de ser 

aplicado em obra. --------------------------------------------------- 
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2 – Acontece, porém, que devido à situação de crise pandémica provocada 

pelo COVID-19, a produção deste tipo de elementos ficou seriamente 

afetada já que a entrega dos materiais necessários ao fabrico dos 

equipamentos foi condicionada, bem como a própria produção dos mesmos 

devido a um surto que afetou a empresa, o que obrigou a que vários 

funcionários tivessem sido sujeitos a isolamento profilático. ------- 

3 – A empresa adjudicatária foi, igualmente, afetada com vários 

trabalhadores infetados. -------------------------------------------- 

4 – Desta forma, o prazo estimado para a conclusão da obra não foi 

cumprido, estando, atualmente, a ser concluída a produção dos 

equipamentos. ------------------------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1 – Face ao exposto, tendo em consideração que a grande maioria dos 

trabalhos se encontram concluídos e dadas as circunstâncias 

excecionais que ocorreram, propõe-se que seja prorrogada a suspensão 

anteriormente aprovada, até que se encontrem reunidas as condições 

necessárias para que a colocação dos equipamentos seja concluída em 

segurança, de acordo com os artigos 365º e 369º do CCP, já que o mesmo 

não implica a assunção de novos encargos por parte deste Município. 

2 – Caso a presente proposta venha a obter acolhimento por parte do 

executivo municipal, será elaborado o auto de suspensão. ------------ 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 29 de janeiro de 2021 ------------ 

A Técnica responsável pela fiscalização da obra --------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.29. – 

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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.8. “CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4)”. 

ALTERAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE VOLUME DE ESCRITÓRIOS E INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 55/2021, 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 171, de 6 de setembro de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de 

Centro Coordenador de Transportes (PAMUS 4)”. ----------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções 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, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 832.800,00€ (Oitocentos e 

trinta e dois mil e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 
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5. Prazo de execução da obra, 300 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de dezembro de 2019. ---------------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 9 de novembro de 2020, o Município de Chaves aprovou trabalhos 

complementares de suprimento de erros e omissões no valor de 16.502,90€ 

e, trabalhos a menos no valor de 16.526,80. ------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. O projetista da obra, através de Correio Eletrónico do dia 5 de 

janeiro de 2020, vem apresentar proposta de alteração da implantação 

da posição do volume dos escritórios e instalações sanitárias. ------ 

2. No dia 10 de fevereiro de 2020, de acordo com o despacho do 

Presidente foi aprovada informação n.º 46/2020, do dia 10 de fevereiro 

de 2020, referente a alteração solicitada pelo projetista, referindo, 

no entanto, que a concretização da decisão teria de ser submetida a 

aprovação em reunião do Executivo Municipal. ------------------------

3. Apos consulta dos dados do processo da empreitada, verifica-se que 

por lapso não foi submetida a referida proposta para aprovação do 

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

4. De acordo com a referida informação, apresentada em anexo, a 

proposta de alteração da implantação do arquiteto, encontrava-se em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------ 

5. Considerando o referido, deverá ser encaminhada a presente 

informação para aprovação na próxima reunião do Executivo Municipal.  

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte: 

a) Que a presente proposta seja agendada para a reunião de Executivo 

Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação. ------------ 

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

Chaves, 29 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Em anexo: Email arquiteto ------------------------------------------- 

Informação n.º 46/2020 ---------------------------------------------- 

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

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 46/2020 -------------------------------------- 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 171, de 6 de setembro de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de 

Centro Coordenador de Transportes (PAMUS 4)”. ----------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções 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, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 832.800,00€ (Oitocentos e 

trinta e dois mil e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 300 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de dezembro de 2019. ---------------------------------- 
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7. O projetista da obra, através de Correio Eletrónico do dia 5 de 

janeiro de 2020, vem apresentar proposta de alteração da implantação 

da posição do volume dos escritórios e instalações sanitárias. ------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. O projeto da obra prevê a construção de um centro coordenador de 

transportes, respetivos arranjos exteriores e remodelação das vias de 

acesso envolventes. ------------------------------------------------- 

2. Comtempla a criação de uma cobertura em estrutura metálica que 

cobre parcialmente os cais de embarque e desembarque e, um edifício 

de apoio com escritórios, instalações sanitárias e área técnica. ----

3. A implantação do volume dos escritórios e instalações sanitárias 

encontra-se previsto por baixo do alpendre em estrutura metálica. 

Pretende agora o projetista implantar o volume dos escritórios e 

instalações sanitárias fora do alpendre, de acordo com planta 

apresentada em anexo. ----------------------------------------------- 

4. O projetista argumenta o seguinte: ------------------------------ 

• A grande vantagem da nova implantação relativamente à implantação 

anterior prende-se fundamentalmente com a intenção de libertar o 

máximo de espaço público coberto do centro de transportes; ---------- 

• O deslocamento do pequeno volume de betão para o “exterior” da 

estrutura metálica, permite aumentar a área coberta do espaço 

destinado aos utentes do Centro de Transportes, como permite uma maior 

flexibilidade do espaço; -------------------------------------------- 

• Tal não acontecia na proposta anterior, pois o volume estava 

implantado debaixo da cobertura metálica o que provocava um 

“estrangulamento” do espaço de estar e de circulação; --------------- 

• Esta alteração de posicionamento do volume acarreta 2 alterações: 

Alteração do posicionamento a Norte do acesso ao Centro de Transporte, 

tendo sido este ajustado à nova posição do volume e, alteração do 

percurso em betuminoso de acesso do Centro de Transportes localizado 

a Nascente, de acesso ao estacionamento proposto naquela via. ------- 

5. Feita a análise da proposta de alteração da implantação do 

arquiteto, verifica-se que a mesma poderá ser aprovada, uma vez que a 

mesma não apresenta alteração de custos à empreitada. --------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, tendo em apreciação que a proposta não compromete a 

qualidade da obra previamente contratada e não se verificar qualquer 

acréscimo de custos na empreitada, sou a propor o seguinte: --------- 

a) Que numa primeira fase a presente proposta seja submetida à 

aprovação do Sr. Presidente; ---------------------------------------- 

b) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação seja dado 

conhecimento da mesma ao adjudicatário da obra. --------------------- 

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

Chaves, 10 de fevereiro de 2020 ------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Em anexo: Email arquiteto ------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.29. – 

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 

2021.01.29. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação do proposto infra. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.9. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 23/DOP/2021 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 23/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 29.696,49 €, 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.696,49 

(Vinte e nove mil, seiscentos e noventa e seis euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 24/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 24/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 33.485,13 €, 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 33.485,13 

(Trinta e três mil, quatrocentos e oitenta cinco euros e treze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 25/DOP/2021 (ÁGUA - TRABALHOS 

NÃO ELEGÍVEIS) ------------------------------------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 25/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 5.557,95 €, IVA incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.557,95 

(Cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e noventa e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

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

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

João Carlos Alves Neves, não tendo participado na análise, discussão 

e votação do assunto abaixo mencionado. ----------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.12. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – LOTES 1 A 6 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (REVISÃO DE 

PREÇOS) ------------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, NATURTHOUGHTS – TURISMO DE NATUREZA, LDA., 

no valor de 2.597,87 €, 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.597,87 

(Dois mil, quinhentos e noventa e sete euros e oitenta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

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

Regista-se a entrada na reunião do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

1.13. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

01/DOP/2021 (LOTE 1) ------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 12.645,00 €, 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.645,00 

(Doze mil, seiscentos e quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.14. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 19/DOP/2021 (ÁGUA) ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 19/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 28.471,00  

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 28.471,00 

(Vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e um euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.15. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 20/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 4.574,50 

€, 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 4.574,50 

(Quatro mil, quinhentos e setenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.16. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 21/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 8.966,75 

€, 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 

2021.02.01. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.966,75 

(Oito mil, novecentos e sessenta e seis euros e setenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.17. “CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4)”. 

TRABALHOS A MENOS --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 26/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 
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1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 171, de 6 de setembro de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de 

Centro Coordenador de Transportes (PAMUS 4)”.------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções 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, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de novembro de 2019.---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 832.800,00€ (Oitocentos e 

trinta e dois mil e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor.------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 300 dias.----------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de dezembro de 2019.----------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 13 de dezembro de 

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

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de setembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

prorrogação de prazo graciosa por um período de 60 dias até 6 de 

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

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 9 de novembro de 2020, o Município de Chaves aprovou trabalhos 

complementares de suprimento de erros e omissões no valor de 16.502,90€ 

e, trabalhos a menos no valor de 16.526,80.-------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 9 de novembro de 2020, o Município de Chaves aprovou trabalhos 

a menos no valor de 16.526,80, representando 2% do valor do contrato. 

2. Depois de analisados, executados e medidos todos os trabalhos 

previstos na empreitada, resultam agora 10.476,28€, representando 

1,20% do valor do contrato.------------------------------------------ 

3. Os trabalhos a Menos, de acordo com mapa apresentado em anexo são: 

• Sinalética interior, que se revelou que não era necessário 

executar-se;-------------------------------------------------------- 

• Tapetes, que se verificou não ser necessário a sua aplicação;---- 

• Luminárias que se verificou que as quantidades previstas são 

superiores às executadas;-------------------------------------------- 

• Lancis, sinalização vertical e horizontal, que se encontra com 

quantidades duplicadas.--------------------------------------------- 

4. O total dos Trabalhos a Menos, somados aos anteriormente aprovados, 

tem o valor de 27.003,08€, representando 3,24% do valor de adjudicação, 

não tendo o adjudicatário direito a indeminização, de acordo com o 

previsto no artigo 381.º do Código dos Contratos Públicos.----------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito--------------------------------- 

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) Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 

379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 10.476,28€., (Dez 
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mil, quatrocentos e setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), 

representando 1,20% do valor contratado;----------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira.---------------------------------------------------------

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 26 de janeiro de 2021---------------------------------------- 

O Técnico-----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------

Anexos: Mapa de trabalhos a menos------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.26. – 

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 

2021.01.27. -------------------------------------------------------- 

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

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

1. CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE CHAVES. ---------------- 

Foi presente a informação nº48/DA/2021, identificada em epígrafe, cujo 

o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.------- 

Através de ofício de 25 de novembro de 2020, a AGS - Administração e 

Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., vem requerer o cancelamento 

de Garantia Bancária no âmbito do contrato de “Prestação de Serviços 

de Operação e Conservação de Estações Elevatórias e Estações de 

Tratamento de Águas Residuais do Concelho de Chaves”.---------------- 

A garantia bancária prestada a 15 de março de 2016, corresponde a 5% 

do valor  do contrato da prestação de serviços.---------------------- 

O contrato de prestação de serviços terminou a 31 de dezembro de 2020.- 

Assim, propõe-se o cancelamento da Garantia Bancária nº 

962300488019274 no valor de 16 000,00€ (dezasseis mil euros).-------- 

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nomeadamente à 

Divisão de Gestão Financeira.---------------------------------------- 

  À consideração Superior---------------------------------------------- 

  Chaves, 21 de janeiro de 2021---------------------------------------- 

(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21/01/2021. ----------------------------------------------- 
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Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº10/UCP/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS – SUBCONTRATAÇÃO. INFORMAÇÃO Nº4/UCP/2021. ------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 9 de novembro de 2020, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços na área de seguros; --------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 73.º do CCP 

(Código dos Contratos Públicos), a Câmara Municipal de Chaves, em sua 

reunião ordinária, no dia 21 de dezembro de 2020, adjudicou o lote 1 

(Ramo acidentes de trabalho e ramo de acidentes pessoais) à empresa 

“Caravela, Companhia Seguros, S.A.”, pelo valor de 76.917,44€ (setenta 

e seis mil, novecentos e dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos); 

- Considerando que, no dia 30 de dezembro de 2020, foi celebrado o 

contrato escrito, da prestação de serviços na área de seguros – lote 

1 – ramo acidentes de trabalho e ramo de acidentes pessoais, entre o 

Município de Chaves e a empresa “Caravela, Companhia de Seguros, S.A”, 

pelo valor de 76.917,44€ (setenta e seis mil, novecentos e dezassete 

euros e quarenta e quatro cêntimos); -------------------------------- 

- Considerando que, a empresa “Caravela, Companhia de Seguros, S.A.”, 

no dia 20 de janeiro de 2021, enviou, via plataforma eletrónica 

“Vortal”, uma proposta fundamentada a requerer autorização, por parte 

do Município de Chaves, para subcontratação da empresa “Sabseg – 

Corretor de Seguros, S.A”, a fim de serem asseguradas as tarefas 

necessárias ao cumprimento da obrigação contratual decorrente do 

disposto na cláusula 5.ª do contrato – assistência técnica; --------- 

- Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 318.º e 319.º 

do Código dos Contratos Públicos, na fase de execução do contrato é 

admitida a subcontratação desde que seja autorizada pelo contraente 

público e o cocontratante apresente uma proposta fundamentada e 

instruída com todos os documentos comprovativos da verificação dos 

requisitos exigíveis, nos termos do disposto no artigo 318.º do citado 

código; ------------------------------------------------------------ 

- Considerando que, a empresa “Caravela, Companhia de Seguros, S.A.” 

apresentou todos os documentos exigidos, nos termos do disposto nos 

artigos 318.º e 319.º do CCP; --------------------------------------- 

- Considerando que, da autorização ora requerida não resultam 

quaisquer encargos para a entidade adjudicante, permanecendo a empresa 

“Caravela” integralmente responsável perante o Município de Chaves, 

pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais, 

nos termos do disposto no artigo 321.º do CCP. ---------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 
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Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Nos termos do disposto nos artigos 318.º e 319.º do CCP, que seja 

autorizada, pelo Órgão Executivo Municipal, a subcontratação da 

empresa “Sabseg – Corretor de Seguros, S.A”, pela cocontratante 

“Caravela – Companhia de Seguros, S.A.”, para prestar em nome e por 

conta desta, as tarefas necessárias ao cumprimento da obrigação 

contratual decorrente do disposto na cláusula 5.ª do contrato, sob a 

epígrafe “Assistência Técnica”; ------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta seja autorizada pelo Órgão Executivo 

Municipal, que seja notificado o interessado da decisão que vier a ser 

praticada pelo contraente público, à luz do disposto no artigo 114.º 

do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------- 

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

Chaves, 29 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Susana Borges -------------------------------------------------------   

Em anexo: Proposta fundamentada ------------------------------------- 

Documentos de habilitação do potencial subcontratado ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.02.01. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

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

2021.02.01. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 43ª A 45º - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

3/DGF/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.  ---- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente 

deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor 

negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é 

obrigatoriamente compensado no exercício seguinte.  ----------------- 
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4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; --------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas. ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2020: ----- 

 
b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------ 

 

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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Chaves, 28 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 43ª 

a 45ª --------------------------------------------------------------- 

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

2021.02.01. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

2.2. AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VISTA À CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS, NA FREGUESIA DE VILAR DE NANTES, CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA 

13/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 – Constituem atribuições das autarquias locais a promoção e a 

salvaguarda dos interesses próprios das populações respetivas, 

conforme dispõe o artigo 2º do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, que veio estabelecer o regime jurídico das autarquias 

locais, aprovar o estatuto das entidades intermunicipais, estabelecer 

o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprovar o 

regime jurídico do associativismo autárquico, diploma legal que 

revogou, parcialmente, o regime jurídico anterior. ------------------ 

2 –  Nos termos do disposto no Artigo 23º, do citado diploma legal, 

constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias, dispondo os municípios nos termos do nº2, do mesmo 

normativo legal, de atribuições, entre outras, nos domínios do 

equipamento rural e urbano e do ordenamento do território e urbanismo 

– cfr. alínea a) e alínea n) -. ------------------------------------- 

3 – Visando a consolidação populacional das freguesias em áreas peri-

urbanas e, muito concretamente, nas que dispõem de núcleo/património 

histórico, o município tem intenção de promover a criação de condições 

de atratividade e permanência para residentes em tais localidades, 

mediante a realização de investimentos na criação de equipamentos de 

utilização coletiva e arranjos urbanísticos, propiciadores de um meio 

ambiente convidativo à fixação de população. ------------------------ 

4 - Foi neste contexto que, na freguesia de Vilar de Nantes, foi 

identificada uma parcela de terreno necessária à concretização de um 

arranjo urbanístico e à instalação de equipamentos de utilização 

coletiva, nas imediações do cemitério, correspondendo ao prédio 

rústico inscrito sob o artigo 828, na respetiva matriz cadastral 

daquela freguesia, propriedade dos herdeiros de Adriano Machado, cuja 

caderneta predial rústica se anexa sob o nº 1. ---------------------- 

5 – Acresce que, o presidente da junta de freguesia de Vilar de Nantes 

deu conhecimento, a este Município, da, eventual, necessidade de 

ampliação do cemitério da respetiva freguesia, necessidade, essa, que 

poderá ser agravada, com a situação epidemiológica da doença Covid-

19, que se está a viver, podendo, nessa justa medida, caso seja 

tecnicamente adequado, vir a ser ocupada uma parte do terreno, com a 

ampliação de tal equipamento religioso estruturante. ---------------- 
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6 – Assim, em sede de contactos pré-negociais, institucionalmente 

entabulados, junto da  cabeça de casal da herança de Adriano Machado, 

a fim de aferir da disponibilidade para alienar o aludido prédio 

rústico, vieram as interessadas, através de carta com o registo 

DAG/2021, DAG, E,G,233 de 07-01-2021, nos  serviços municipais, dar 

conhecimento da sua disponibilidade para venderem aquele bem imóvel  

pelo valor de €125 000,00 (cento e vinte e cinco mil euros). -------- 

7 - Face às bases negociais viabilizadoras da aquisição da referida 

parcela, os encargos com a aquisição da mesma no valor de €125 000,00, 

têm respaldo no relatório de avaliação prévia elaborado por perito da 

lista oficial3, tendo previsão nos instrumentos de gestão financeira 

em vigor no Município para o corrente ano com o código 07.01.01 2006 

I 6, do PPI, encontrando-se tal verba assegurada mediante a proposta 

de cabimento nº 2021/315, que se anexa sob o nº 2. ------------------ 

8 – Estão, assim, reunidos os elementos fundamentadores, anteriormente 

evidenciados, indissociáveis não só, da determinação do interesse 

público que está na génese da concretização do projeto/obra pública 

em questão, mas também da identificação do bem imóvel a adquirir, o 

qual é indispensável à prossecução de tal objectivo. ---------------- 

II - Proposta em Sentido Estrito.  ---------------------------------- 

Em coerência com as razões acima invocadas e ao abrigo das competências 

materiais cometidas ao órgão executivo municipal, em conformidade com 

o disposto, sobre a matéria, na alínea g) do nº1 do Artigo 33º do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e ulteriores alterações, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

a)  Que seja autorizada a aquisição do prédio rústico sito em Quinta 

do Brunheiro, freguesia de Vilar de Nantes, concelho de Chaves, 

inscrito sob o artigo 828, na respetiva matriz predial, às herdeiras 

de Adriano Machado – NIF 747175128 (Ana Vera Alves Machado Nóbrega, 

Almerinda Alves Machado Sá e Virgínia da Conceição Alves), pelo valor 

de €125 000,00 (cento e vinte e cinco mil euros); ------------------- 

b) Caso seja autorizada a aquisição do imóvel supra identificado, 

nas condições acima exaradas, que fique desde já o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal legitimado a outorgar, em nome do Município, 

o contrato-promessa e o respetivo contrato definitivo, títulos cuja 

formalização deverá ser assegurada pela Unidade de Contratos e 

Expropriações deste Município, mediante a expedição da correspondente 

notificação, nos termos do disposto no Artigo 114º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo; ------------------------------ 

c) Sendo certo, por fim, que competindo à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas 

pela alínea i), do nº1, do Artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG4, face ao 

valor proposto para a aquisição de tal imóvel, a presente proposta não 

carece de apreciação e fiscalização do órgão deliberativo municipal.- 

Chaves, 1 de fevereiro de 2021. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- O respetivo processo administrativo. ------------------------------ 

                                                           
3 Engº Hercínio Alvim Marinho, perito oficial do Tribunal da Relação 

do Porto. ---------------------------------------------------------- 
4 Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em € 665.000,00.  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

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

 

 

2.3. 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA (REVISÃO) AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 04/DGF/2021. ----------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.  Justificação -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, nos termos do n.º 1 da NCP 26, do parágrafo 17 da 
NCP 1, ambas previstas no SNC-AP, e do nº 1, do art.º 46º do RFALEI, 

os documentos previsionais a adotar pela Autarquia Local compreendem:  

1.1. Demonstrações Previsionais previstas na NCP 26, do SNC-AP e nº 
1, do art.º 46º, do RFALEI: ----------------------------------------- 

1.1.1 Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual; ----- 

1.1.2 Plano Plurianual de Investimentos (PPI); ------------------- 

1.1.3   Atividades Mais Relevantes (AMR ´s) ---------------------- 

1.2. Demonstrações Financeiras Previsionais, previstas no 

parágrafo 17, da NCP1, do SNC-AP: ----------------------------------- 

1.2.1. Balanço previsional; --------------------------------------- 

1.2.2.  Demonstração dos resultados previsional, por natureza; ---- 

1.2.3.  Demonstração dos fluxos de caixa previsional. ------------- 

2. Considerando que, durante a execução orçamental ocorrem situações 

que carecem de correções às previsões iniciais, podendo estas, nos 

termos do ponto 8.3. das Considerações Técnicas do POCAL (parte não 

revogada pelo SNC-AP) assumirem a forma de alteração ou revisão 

(alteração permutativa ou modificativa, respetivamente, nos termos do 

SNC-AP). ----------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, o aumento global da despesa e da receita 

inicialmente prevista ou a inclusão e/ou anulação de projeções ou 

ações no Plano Plurianual de Investimentos e/ou nas Atividades Mais 

Relevantes - PAM, ou ainda a inscrição de novas rubricas da despesa 

ou receita, constituem, obrigatoriamente, a forma de uma revisão 

(alteração modificativa, nos termos do SNC-AP); --------------------- 

4. Considerando que, a inclusão de reforços de dotações da despesa 

resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, 

consubstanciando-se em transferências inter-rubricas da despesa e, 

consequentemente, não se verificando um aumento global do orçamento 

da despesa, resume uma alteração (alteração permutativa, nos termos 

do SNC-AP). --------------------------------------------------------- 

5. Considerando que, a Câmara Municipal, baseada em critérios de 

economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à 

gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do 

mecanismo das alterações orçamentais, as dotações disponíveis de forma 

a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o 

menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no n.º 

8.3.1 do POCAL, atentas, ainda, às seguintes regras: ---------------- 

a) As dotações inscritas no orçamento, comparticipadas por fundos 

comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de 

outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município; -- 

b)  As dotações relativas a transferências para terceiros não 

poderão ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros 

agrupamentos. ------------------------------------------------------ 
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6. Considerando, que, dá origem a revisão orçamental, a abertura de 

novas rubricas orçamentais, agora designada, de acordo com o SNC-AP, 

como Alteração Orçamental Modificativa. ----------------------------- 

7. Considerando, que, na Alteração Orçamental Modificativa pode ser 

utilizada como contrapartida ao aumento das despesas 

(independentemente da sua natureza), a incorporação do saldo 

(orçamental) apurado no exercício anterior, desde que seja respeitado 

o princípio do equilíbrio orçamental, previsto no art.º 40.º do RFALEI; 

8. Considerando, ainda, que relativamente ao “saldo da gerência 

anterior”, embora a sua inscrição no orçamento da receita não seja 

obrigatória, a sua utilização constitui, uma regra de boa gestão 

orçamental, tendo em conta a escassez de recursos para a persecução 

dos fins públicos; -------------------------------------------------- 

9. Considerando que, nos termos do art.º 130.º, da Lei de Orçamento 

de Estado para 2021, se encontra prevista a possibilidade de, com a 

aprovação do mapa “Fluxos de Caixa”, se proceda à integração do saldo 

de gerência, “por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação 

dos documentos de prestação de contas”, norma esta, também vertida no 

art.º 27.º, do Articulado do Orçamento para 2021, aprovado pelos órgãos 

municipais competentes. --------------------------------------------- 

10. Considerando que, as “Reposições Não Abatidas nos Pagamentos”, 

abrangem as receitas provenientes de entradas de fundos em resultados 

de pagamentos indevidos, ocorridos em anos anteriores, englobando as 

devoluções que ocorrem depois do encerramento do ano financeiro em que 

ocorreu o pagamento; ------------------------------------------------ 

11. Considerando que, atendendo à natureza da receita proveniente de 

reposições não abatidas nos pagamentos, para efeitos de elaboração dos 

documentos previsionais, o capítulo económico respetivo “15 – 

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos”, não deve, em regra, ser 

dotado, pelo que, se durante o exercício económico forem detetadas 

situações desta natureza, a autarquia deve proceder a uma Alteração 

Orçamental Modificativa; -------------------------------------------- 

12. A título excecional, esta rubrica pode ser dotada caso à data da 

elaboração do orçamento for conhecida causa justificativa da sua 

abertura, situação da qual deve ser apresentada a devida prova em 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

13. Considerando que, o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

que aprovou o SNC-AP, na sua atual redação, prevê, na sua NCP 26, as 

notas de enquadramento que explicam com detalhe a movimentação das 

contas do processo orçamental para o registo do orçamento inicial, 

para alterações orçamentais, para a execução orçamental, para a 

receita e despesa com incidência em períodos futuros, para operações 

de tesouraria, discriminando os tipos de recebimentos e pagamentos que 

podem ocorrer por este tipo de operações, para contas de passivos 

contingentes, com indicação dos tipos de passivos contingentes 

relevantes, e para o encerramento da contabilidade orçamental; ------ 

14.  Considerando que o SNC-AP, não revoga as seguintes normas do 

POCAL: ------------------------------------------------------------- 

➢ 2.9 - Controlo interno ---------------------------------------- 

➢ 3.3 - Regras previsionais ------------------------------------- 

➢ 8.3.1 - Modificações do orçamento ----------------------------- 

II - Do Orçamento da Despesa ---------------------------------------- 

1 - Considerando que o ponto 8.3.1.2 das considerações técnicas do 

POCAL, se encontra prevista a possibilidade de, sem prejuízo dos 

princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a 

despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode 

ser objeto de revisões e alterações; -------------------------------- 
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2 – Considerando que no ponto 8.3.1.3 do mesmo diploma, o aumento 

global da despesa prevista dá sempre lugar a Alteração Orçamental 

Modificativa, salvo quando se tratem de receitas legalmente 

consignadas, empréstimos contratados ou ainda da entrada em vigor da 

nova tabela de vencimentos quando publicada após a aprovação do 

orçamento inicial; -------------------------------------------------- 

III - Do Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Atividades mais 

relevantes --------------------------------------------------------- 

1 – Considerando que o PPI e o PAM se apresentam como componentes das 

Opções do Plano, onde são definidas as linhas de desenvolvimento 

estratégico autárquico; --------------------------------------------- 

2 - Considerando que no ponto 8.3.2.1. das considerações técnicas do 

POCAL, se define que as modificações às GOP´s se consubstanciam em 

revisões (alteração modificativa) e alterações (alteração 

permutativa). ------------------------------------------------------ 

3 – Considerando que no ponto 8.3.2.2 do retrocitado diploma, as 

revisões do PPI e PAM têm lugar sempre que se torne necessário incluir 

e/ou anular projetos nele considerados, implicando as adequadas 

modificações no orçamento, quando for o caso. ----------------------- 

4 – Considerando ainda que, no ponto 8.3.2.3, se encontram 

estabelecidas as situações enquadradas pela modificação titulada como 

alteração ao PPI e PAM onde, a realização antecipada de ações previstas 

para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de 

qualquer projeto constante no PPI e PAM  aprovados devem ser precedidas 

de uma alteração ao Plano respetivo, sem prejuízo das adequadas 

modificações no orçamento, quando for o caso; ----------------------- 

5 – Da interpretação do ponto anterior é possível concluir que as 

situações previstas pelo texto legalmente aprovado, suscitam a ideia 

de que as mesmas se circunscrevem na área da pura gestão financeira 

dos projetos, submetidas à dinâmica própria decorrente das respetivas 

execuções. --------------------------------------------------------- 

IV - Dos Instrumentos de Gestão Financeira do Município: ------------ 

A – Receita: -------------------------------------------------------- 

1- Face ao exposto, e considerando a receção, após o encerramento do 

exercício económico anterior, de transferências respeitantes à 

devolução de verbas decorrentes de pagamentos efetuados pelo 

Município, cuja, regularização contabilística apenas poderá ser 

efectuada, nos termos do POCAL, pela via da “Reposições Não Abatidas 

aos Pagamentos”, por tratar-se de despesa realizada em ano anterior, 

procede-se à seguinte modificação ao orçamento da receita e da despesa: 

1.1 Inscrição da rubrica “Reposições Não Abatidas aos Pagamentos - 

15.01.01”, pelo valor de 961,15€; ----------------------------------- 

2 – Considerando que, nos termos do POCAL, constitui prática de boa 

gestão orçamental, a utilização (integral ou parcial), do saldo 

orçamental, da gerência anterior, a redistribuir por rubricas cuja 

dotação se revele, atualmente, como insuficiente, face às previsões 

iniciais, importa promover a seguinte alteração modificativa ao 

orçamento da receita: ----------------------------------------------- 

2.1 Incorporação do saldo do exercício anterior, na rubrica 

orçamental da receita respetiva - 16.01.01, no valor de 6.425.094,62€, 

destinado ao reforço de rubricas orçamentais da despesa de capital e 

corrente constantes em quadro infra, a desenvolver durante o corrente 

ano económico, considerando que tal distribuição de dotações, vai de 

encontro à manutenção do princípio de equilíbrio orçamental, previsto 

no art.º 40 do RFALEI; ---------------------------------------------- 
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B – Despesa: inscrição de rubricas do orçamento da despesa e 

projetos/ação do PPI e PAM e ainda o reforço de dotações, de acordo 

com o quadro “Anexo I”, anexo à presente proposta; ------------------ 

V - Proposta em Sentido Estrito: ------------------------------------ 

1 - Considerando que as modificações anteriormente enunciadas, pela 

sua natureza, latitude e efeitos financeiros delas decorrentes, apenas 

poderão ser contempladas nos instrumentos de gestão financeira em 

vigor, pela via da figura da Alteração Orçamental Modificativa.; ---- 

2 - Considerando que a presente proposta dá integral cumprimento às 

regras definidoras da elaboração do Orçamento particularmente o 

princípio do equilíbrio orçamental, tendo inteiro acolhimento quer na 

Lei de Enquadramento Orçamental, quer ainda no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-

A/99 de 22 de Fevereiro e ulteriores alterações (na parte não revogada) 

e, bem assim, no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro  (SNC-

AP), na sua atual redação. ------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                 

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

tomo a liberdade de sugerir ao Presidente da Câmara a adoção da 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à sua aprovação; ---------- 

b) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a merecer 

aprovação por parte do Executivo camarário, deverá a mesma, ser 

remetida para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, com vista 

ao seu sancionamento pelo aludido órgão deliberativo, no cumprimento 

do disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações. -------------- 

Chaves, 31 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexos: a) Resumo dos fluxos de caixa/ Saldo da gerência anterior; -- 

b) Mapa da 1ª Alteração Orçamental Modificativa aos Documentos 

Previsionais 2021;  ------------------------------------------------- 

c)  Anexo I – quadro de inscrições e reforço de dotações ao orçamento 

da receita, da despesa, PAM e PPI ----------------------------------- 

d) Anexo II - Mapa comprovativo do cumprimento do art.º 40 da lei 

73/213, de 3 de setembro e subsequentes alterações (equilíbrio 

orçamental). ------------------------------------------------------- 

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

2021.02.01. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. CANDIDATURA NORTE-04-2114-FEDER-000585 - “CHAVES, POLO DE CULTURA 

EM REDE: DOIS MIL ANOS DE HISTÓRIA, ARQUITETURA E CULTURA” – 

NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA DO TERMO DE 

ACEITAÇÃO – INFORMAÇÃO Nº2/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA DE  

22.01.2021. -------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Objetivo da Informação ------------------------------------------ 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 

municipal a notificação de aprovação da candidatura em epígrafe, pela 

Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional NORTE 2020, em 

14/01/2021, nos termos constantes da decisão de aprovação da Lista 

Final de Hierarquização do Mérito das Candidaturas ao Aviso NORTE-14-

2020-25 (1ª fase, grupo A1) e do Termo de Aceitação anexos, bem como 

promover as diligências necessárias à assinatura do Termo de Aceitação 

para respetiva devolução à Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-

N). ----------------------------------------------------------------

II – Enquadramento -------------------------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-14-2020-25 – “Património Cultural: 

Programação Cultural em Rede - Imaterial”, o Município de Chaves 

apresentou, em 28/08/2020, uma candidatura designada “Chaves, Polo de 

Cultura em Rede: Dois Mil Anos de História, Arquitetura e Cultura”. -  

2.2. Em 16/11/2020 este foi notificado sobre a proposta de decisão da 

candidatura (aprovação condicionada), da qual recorreu em sede de 

audiência prévia para contraditar as razões apresentadas as quais 

resultariam na redução do montante de investimento elegível de 

75.000,00€ para 68.338,41€. ----------------------------------------- 

2.3. No pretérito dia 15/01/2021 ocorreu a receção da decisão final, 

a qual veio de encontro à pretensão do Município de a mesma ser 

aprovada nos moldes candidatados. ----------------------------------- 

2.4. O Termo de Aceitação do apoio acompanhava, igualmente, a 

comunicação recebida, cuja minuta se apresenta em anexo, e o qual 

carece da assinatura do Senhor Presidente da Câmara, para efeitos de 

contratualização da operação em causa. ------------------------------ 

III – Fundamentação ------------------------------------------------- 

3.1. A operação consubstancia a realização de um conjunto de 

iniciativas culturais diversificadas, dinâmicas e inovadoras (que 

evocam a relevância histórica, arquitetónica e cultural de Chaves, 

tendo por referência as principais épocas históricas e os principais 

monumentos arquitetónicos da cidade e do seu Centro Histórico), bem 

como a sua respetiva divulgação/promoção, a saber: ------------------ 

1) FESTIVAL ETNOGRÁFICO E GASTRONÓMICO ALUSIVO AO TEMPO DAS INVASÕES 

FRANCESAS; --------------------------------------------------------- 

2) ENCENAÇÃO TEATRAL DE LENDA LOCAL ALUSIVA À RECONQUISTA; ------- 

3) CONCERTO DE MÚSICA CLÁSSICA COM ORQUESTRA SINFÓNICA; ---------- 

4) ESPETÁCULO DE MÚSICA ANCESTRAL NOS TEMPOS DOS CASTELOS; ------- 

5) ESPETÁCULO DE DANÇA E LUZ ALUSIVO AO USO MITOLÓGICO E CURATIVO 

DAS ÁGUAS; ---------------------------------------------------------- 

6) CONCERTO COM BANDA POP CONTEMPORÂNEA. ------------------------- 

3.2. A operação em questão, a realizar no decorrer do ano de 2021, 

visa aumentar a atratividade turística e dinamizar a economia da região 

flaviense, de forma a reduzir as assimetrias regionais e reforçar a 

coesão territorial por via da realização de eventos associados ao 

património material e imaterial do Concelho, de modo a valorizar a 

matriz local cultural e social, através da preservação de valores e 

da constante afirmação da identidade e da memória coletiva. --------- 

3.3. A concretização desta operação corresponde a um investimento 

total de 119.656,59€ e a um investimento elegível de 75.000,00€, 

cofinanciado a 100% pelo FEDER, ou seja, o   financiamento público 

nacional a cargo do Município de Chaves será de 44.656,59€. --------                                      
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3.4. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 

pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. ------------- 

IV – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

4.1. Considerando que, a candidatura foi aprovada nos moldes 

formalizados pelo Município; ---------------------------------------- 

4.2. Considerando a relevância desta operação para a promoção 

turística da região flaviense e para a dinamização da economia local, 

em particular, do setor cultural que se encontra altamente fragilizado 

em decorrência da pandemia COVID-19; -------------------------------- 

4.3. 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, 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; 

4.4. 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. --- 

4.5. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 

com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio à 

Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). ------------------------ 

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

Em Anexo: -----------------------------------------------------------

Anexo 1 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código 

“NORTE-04-2114-FEDER-000585”; -------------------------------------- 

Anexo 2 – Termo de aceitação. --------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE FUNDOS 

EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA, DE 28.01.2021. ------------------------ 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento Económico, Arq.º Rodrigo Moreira, para que, 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a consideração do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, com vista à apresentação da 

presente proposta à reunião de Câmara Municipal para que o órgão 

executivo delibere no seguinte sentido: ----------------------------- 

i) Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação “Chaves, Polo 

de Cultura em Rede: Dois Mil Anos de História, Arquitetura e Cultura” 

- Candidatura NORTE-04-2114-FEDER-000585, candidatada no âmbito do 

Aviso NORTE-14-2020-25 – ““Património Cultural: Programação Cultural 

em Rede - Imaterial”; ----------------------------------------------- 

ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação e posterior envio à Autoridade de Gestão 

do NORTE 2020 (CCDR-N). --------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ----------- 

À consideração do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 28.01.2021: ---- 

1- A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------ 

2- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta 

a proposta a reunião de Câmara para: ------------------------- 

(i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação. ---------------------- 

À consideração do Senhor Presidente. -------------------------          

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 28.01.2021. - 

Visto. Concordo. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e 

deliberação quanto ao proposto no despacho exarado sobre a informação 

técnica infra, pelo Chefe da DDE. ----------------------------------- 

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. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA E FLORA 

ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE ARCOSSÓ”, 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ENTIDADE GESTORA DOS BALDIOS 

DE ARCOSSÓ (FREGUESIA DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS 

PARANHEIRAS) – INFORMAÇÃO Nº4/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 

29.01.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 
1.1. O Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Chaves e 
a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

esta última enquanto entidade gestora dos Baldios de Arcossó, visa 

estabelecer os termos e condições aplicáveis à colaboração, entre as 

partes, no âmbito da aplicação das Medidas Compensatórias relativas à 

Fauna e Flora, estabelecidas no “Sistema Electroprodutor do Tâmega”, 

a executar em terrenos incluídos nos Baldios de Arcossó. ------------ 

1.2. Dada a maior proximidade das entidades gestoras dos Baldios ao 
território em causa, entendeu-se que a execução destas intervenções 

deveria ser desenvolvida diretamente por essas entidades, que no caso 

em apreço será a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras. ---------------------------------------------------- 

1.3. Estas intervenções, relacionadas com plantações e respetivas 

operações de manutenção, terão um custo total máximo financiado de 

269.280,77 euros (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta 

euros e setenta e sete cêntimos) garantidos, na sua totalidade, pela 

empresa Iberdrola Generación S.A.U, que por aplicação do Protocolo 

Parceria Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, estabelecido com o Município de Chaves, em 

09 de novembro de 2020, irá transferir esses montantes para o Município 

de Chaves, que, por sua vez, a coberto do Protocolo objeto desta 

informação, irá comparticipar financeiramente a realização das 

intervenções em causa. --------------------------------------------- 

1.4. A execução destas intervenções deverá ser feita no período de 
2021 a 2023, com a intervenção inicial a ser executada no decurso do 

1.º trimestre de 2021. ---------------------------------------------- 

1.5. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 
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associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Arcossó”, 

a celebrar entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. --------------------- 

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

2.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 22 de junho de 2020, relacionada com as Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, foi outorgado em 09 de novembro de 2020, o Protocolo Parceria 

Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, entre o Município de Chaves e a empresa 

Iberdrola Generación S.A.U.. ---------------------------------------- 

2.2. Como referido à data, na Informação técnica N.º 03/DDE/2020 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, presente na já referida reunião 

do executivo Municipal de 22 de junho de 2020, as Medidas 

Compensatórias preconizadas do Protocolo objeto dessa informação 

resultaram da aplicação das condicionantes impostas pela Declaração 

de Impacte Ambiental do Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega, 

emitida em 21 de Junho de 2010, que com a alteração emitida em 24 de 

Novembro de 2010, condicionou a concretização do projeto ao 

estabelecimento de um Plano de Ação em articulação com os Municípios, 

de forma a promover o desenvolvimento económico, social e cultural da 

Bacia do Tâmega, bem como o desenvolvimento de projetos destinados a 

repor e potenciar as principais dimensões impactadas pelo projeto 

(Condicionante 6 da DIA). ------------------------------------------- 

2.3. De entre um conjunto vasto de medidas de compensação, de que se 
destacam, para efeitos da presente informação, as relacionadas com as 

componentes hidrológica e florestal, que foram compiladas num Programa 

de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto 

Tâmega, datado de junho de 2015, e que visa, em termos genéricos, o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a flora e fauna, 

nomeadamente, com plantações, melhoramentos de povoamentos florestais, 

manutenção das plantações, recolha de sementes, entre outros. ------- 

2.4. Decorrente do já referido “Protocolo Parceria Quadro Medidas 
Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega”, estabelecido entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola 

Generación S.A.U., e tendo por base a tipologia das medidas aí 

previstas5, bem como aos critérios subjacentes à escolha dos locais 

                                                           
5 Tipologia das medidas previstas no Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega (conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): -------------- 

a) Plantação de Sobreiros (A0); ---------------------------------- 

b) Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração 

de pinheiro (A1) ---------------------------------------------------- 

c) Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de 

matagal (A2); ------------------------------------------------------- 

d) Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais (A4); - 

e) Gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais de 

espécies autóctones (A5); ------------------------------------------- 

f) Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira 

e outras formações florestais (A6); --------------------------------- 

g) Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais (A7); ------------------------------ 

h) Plantação de folhosas de espécies autóctones (A8); ------------ 

i) Revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de 

bioengenharia (A9); ------------------------------------------------- 
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para implementação das mesmas6, foram selecionadas como áreas a 

intervencionar espaços florestais existentes na Quinta do Rebentão e 

Quinta da Freixeda, ambas da propriedade do Município de Chaves, bem 

como parcelas pertencentes aos Baldios de Arcossó, Vilarinho das 

Paranheiras, Souto Velho, Anelhe e Rebordondo, conforme tabela anexa 

à presente informação (Anexo 1). De salientar que as parcelas a 

intervencionar foram validadas pelos serviços técnicos da Iberdrola 

Generación S.A.U.. ------------------------------------------------- 

2.5. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com o Baldio de Arcossó, identificadas com os códigos de parcela 

CH0108, CH0208 e CH0308, localizadas no lugar do Bolhão (Arcossó) e 

após avaliação do potencial florestal das mesmas, por parte dos 

serviços técnicos do Gabinete Técnico Florestal do Município de Chaves 

em coordenação com a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras, entendeu-se que as referidas parcelas reúnem 

condições apropriadas para intervenções relacionadas com a plantação 

de folhosas de espécies autóctones (Medida A8), e mais 

especificamente, com a plantação de carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) e sobreiro (Quercus suber) numa área aproximada de 30,95 

hectares, conforme apresentado no já referido Anexo 1 da presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

2.6. Tendo em conta os valores máximos estabelecidos para os “preços 
unitários” a considerar para cada uma das atividades, conforme 

definidos no Anexo 1 ao Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, já anteriormente referido, e atendendo às áreas que se 

pretendem intervencionar, bem como às especificidades das ações a 

executar, resulta um investimento máximo elegível de 269.280,77 euros 

(duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta euros e setenta e 

sete cêntimos), financiado na sua totalidade a coberto do Protocolo 

em análise. --------------------------------------------------------- 

2.7. Importa salientar, que os investimentos financiados, abrangem a 
intervenção inicial, relacionada com a plantação (preparação do solo, 

aquisição da planta, plantação propriamente dita), a executar até 

final no 1.º trimestre de 2021, bem como ações de manutenção, a 

executar à posteriori, conforme as necessidades registadas nas 

parcelas intervencionadas. ----------------------------------------- 

2.8. Neste contexto, e por forma a operacionalizar estas intervenções 
em concreto, é apresentada a minuta de Protocolo (Anexo 2), a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Arcossó. ------------------------------------------------- 

2.9. O desenvolvimento das ações e projetos executados no âmbito do 
protocolo em apreço ficam sujeitas às condições previstas na Minuta 

de Protocolo, apresentada em anexo (Anexo 2), que estabelecem as 

responsabilidades de ambas as partes, e que se apresentam aqui 

descritas de forma resumida: ---------------------------------------- 

                                                           
j) Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas 

(A24). ------------------------------------------------------------- 

6 Critérios gerais para a escolha das parcelas a intervencionar 

(conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): --------------------- 

a) Parcelas propriedade do Município, Freguesias ou Baldios; ----- 

b) Parcelas com caraterísticas adequadas e potencial para a 

tipologia de medidas que se pretendem implementar; ------------------ 

c) Parcelas na proximidade das áreas mais diretamente afetadas pelo 

empreendimento; ---------------------------------------------------- 
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Responsabilidades do Município de Chaves ---------------------------- 

a) Comunicar, após concordância da Iberdrola Generación S.A.U., ao 

órgão gestor de baldio as áreas a intervencionar; ------------------- 

b) Emitir orientações sobre a execução das Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora; --------------------------------------------------- 

c) Fiscalizar a efetiva aplicação da comparticipação financeira à 

prossecução das Medidas de Compensação de Fauna e Flora; ------------ 

d) Transferir para a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras até à quantia máxima de 269.280,77 euros 

(duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta euros e setenta e 

sete cêntimos), no prazo máximo de 45 dias após a apresentação dos 

documentos justificativos de despesa de execução de Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora. --------------------------------------- 

Responsabilidade da entidade gestora dos Baldios de Arcossó -------- 

(Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras)  

a) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio por esta geridos, respeitando o montante máximo elegível de 

269.280,77 euros (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta 

euros e setenta e sete cêntimos), a distribuir para as fases de 

plantação e manutenção; --------------------------------------------- 

b) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio que lhe pertence, no respeito das especificações técnicas 

apresentadas em anexo ao Protocolo a celebrar; ---------------------- 

c) Fornecer ao Município a documentação e/ou informação que lhe seja 

solicitada relativamente à execução das Medidas de Compensação de 

Fauna e Flora; ------------------------------------------------------ 

d) Enviar mensalmente ao Município os documentos comprovativos de 

despesa; ----------------------------------------------------------- 

e) Respeitar as orientações do Município; ------------------------ 

f) Assumir os encargos que excedam os valores previstos no protocolo 

em análise. --------------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

i) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 

participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 

no Plano de Ação previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães; -----  

ii) Se reconheceu interesse na execução das medidas previstas no 

Protocolo de Parceria Quadro de Medidas Compensatórias, relacionadas 

com a flora e fauna, a implementar no concelho de Chaves, decorrentes 

da execução do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, Daivões 

e Gouvães, a executar nos anos de 2021 a 2023, conforme deliberação 

da reunião de Câmara de 22 de junho de 2020; ------------------------ 

iii) O Município de Chaves outorgou, em 09 de novembro de 2020, com a 
empresa Iberdrola Generación S.A.U., o Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega; --------------------------------------------------------- 

iv) O Ambiente e a Promoção do Desenvolvimento constituem domínios 

de intervenção Municipal, nomeadamente, quando relacionados com os 

interesses próprios das respetivas populações, conforme estabelecidos 

no artigo 23.º do Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ------------------------------- 

v) No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea t), 

do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de 
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setembro7, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e 

assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município; ------------------------------------------------------- 

vi) Se reconhecem vantagens acrescidas na execução das medidas de 

compensação, diretamente pelas entidades gestoras dos espaços a 

intervencionar, e que para o caso em apreço, é a Freguesia de Vidago, 

Arcossó, Vilarinho das Paranheiras e Selhariz; ---------------------- 

vii) Para a execução destas intervenções torna-se necessário o 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação, com vista a estabelecer 

os termos e condições aplicáveis à colaboração entre as partes no 

âmbito das Medidas Compensatórias relacionadas com a fauna e flora, 

desenvolvidas no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega. ------- 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

i) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, esta última na qualidade de entidade 

gestora dos Baldios de Arcossó, com vista à execução de ações 

relacionadas com as Medidas Compensatórias relativas à Fauna e Flora 

a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega, em 

terrenos pertencentes aos Baldios de Arcossó; ----------------------- 

ii) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Arcossó” a realizar entre o Município de Chaves 

e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

a implementar nos Baldios de Arcossó; ------------------------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo (Anexo 2). ------------------------------------- 

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

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

Anexo 1 - Listagem das medidas de compensação da flora e fauna 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega, a executar no 

Concelho de Chaves -------------------------------------------------- 

Anexo 2 – Minuta de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Arcossó” ------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 29.01.2021: ---- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

                                                           
7 Compete à Câmara Municipal: --------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------ 
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i) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras), esta última na qualidade de entidade 

gestora dos Baldios de Arcossó, com vista à execução de ações 

relacionadas com as Medidas Compensatórias relativas à Fauna e Flora, 

a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega, em 

terrenos pertencentes aos Baldios de Arcossó; ----------------------- 

ii) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega - Baldios de Arcossó”, a realizar entre o Município de Chaves 

e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras), a implementar nos Baldios de Arcossó; ----------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo. ----------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. - 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ---------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 29.01.2021. - 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao teor da proposta exarada sobre a informação técnica infra, pelo 

Chefe da DDE. ------------------------------------------------------- 

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. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA E FLORA 

ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE VILARINHO 

DAS PARANHEIRAS”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ENTIDADE 

GESTORA DOS BALDIOS DE VILARINHO DAS PARANHEIRAS (FREGUESIA DE VIDAGO, 

ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS) - INFORMAÇÃO 

Nº5/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 29.01.2021. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

4. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.6. O Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Chaves e 
a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

esta última enquanto entidade gestora dos Baldios de Vilarinho das 

Paranheiras, visa estabelecer os termos e condições aplicáveis à 

colaboração, entre as partes, no âmbito da aplicação das Medidas 

Compensatórias relativas à Fauna e Flora, estabelecidas no “Sistema 

Electroprodutor do Tâmega”, a executar em terrenos incluídos nos 

Baldios de Vilarinho das Paranheiras. ------------------------------ 

1.7. Dada a maior proximidade das entidades gestoras dos Baldios ao 
território em causa, entendeu-se que a execução destas intervenções 

deveria ser desenvolvida diretamente por essas entidades, que no caso 

em apreço será a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras. ---------------------------------------------------- 

1.8. Estas intervenções, relacionadas com plantações e respetivas 

operações de manutenção, terão um custo total máximo financiado de 

91.237,15 euros (noventa e um mil, duzentos e trinta e sete euros e 

quinze cêntimos) garantidos, na sua totalidade, pela empresa Iberdrola 

Generación S.A.U, que por aplicação do Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega, estabelecido com o Município de Chaves, em 09 de novembro 

de 2020, irá transferir esses montantes para o Município de Chaves, 
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que, por sua vez, a coberto do Protocolo objeto desta informação, irá 

comparticipar financeiramente a realização das intervenções em causa. 

1.9. A execução destas intervenções deverá ser feita no período de 
2021 a 2023, com a intervenção inicial a ser executada no decurso do 

1.º trimestre de 2021. ---------------------------------------------- 

1.10. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Vilarinho 

das Paranheiras”, a celebrar entre o Município de Chaves e a Freguesia 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. ----------- 

5. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------- 

5.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 22 de junho de 2020, relacionada com as Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, foi outorgado em 09 de novembro de 2020, o Protocolo Parceria 

Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, entre o Município de Chaves e a empresa 

Iberdrola Generación S.A.U.. ---------------------------------------- 

5.2. Como referido à data, na Informação técnica N.º 03/DDE/2020 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, presente na já referida reunião 

do executivo Municipal de 22 de junho de 2020, as Medidas 

Compensatórias preconizadas do Protocolo objeto dessa informação 

resultaram da aplicação das condicionantes impostas pela Declaração 

de Impacte Ambiental do Projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, 

emitida em 21 de Junho de 2010, que com a alteração emitida em 24 de 

Novembro de 2010, condicionou a concretização do projeto ao 

estabelecimento de um Plano de Ação em articulação com os Municípios, 

de forma a promover o desenvolvimento económico, social e cultural da 

Bacia do Tâmega, bem como o desenvolvimento de projetos destinados a 

repor e potenciar as principais dimensões impactadas pelo projeto 

(Condicionante 6 da DIA). ------------------------------------------- 

5.3. De entre um conjunto vasto de medidas de compensação, de que se 
destacam, para efeitos da presente informação, as relacionadas com as 

componentes hidrológica e florestal, que foram compiladas num Programa 

de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto 

Tâmega, datado de junho de 2015, e que visa, em termos genéricos, o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a flora e fauna, 

nomeadamente, com plantações, melhoramentos de povoamentos florestais, 

manutenção das plantações, recolha de sementes, entre outros. ------- 

5.4. Decorrente do já referido “Protocolo Parceria Quadro Medidas 
Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega”, estabelecido entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola 

Generación S.A.U., e tendo por base a tipologia das medidas aí 

previstas8, bem como aos critérios subjacentes à escolha dos locais 

                                                           
8 Tipologia das medidas previstas no Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega (conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): -------------- 

k) Plantação de Sobreiros (A0); ---------------------------------- 

l) Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração 

de pinheiro (A1) ---------------------------------------------------- 

m) Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de 

matagal (A2); ------------------------------------------------------- 

n) Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais (A4); - 

o) Gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais de 

espécies autóctones (A5); ------------------------------------------- 
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para implementação das mesmas9, foram selecionadas como áreas a 

intervencionar espaços florestais existentes na Quinta do Rebentão e 

Quinta da Freixeda, ambas da propriedade do Município de Chaves, bem 

como parcelas pertencentes aos Baldios de Arcossó, Vilarinho das 

Paranheiras, Souto Velho, Anelhe e Rebordondo, conforme tabela anexa 

à presente informação (Anexo 1). De salientar que as parcelas a 

intervencionar foram validadas pelos serviços técnicos da Iberdrola 

Generación S.A.U.. -------------------------------------------------- 

5.5. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com o Baldio de Vilarinho das Paranheiras, identificadas com os códigos 

de parcela CH0408, CH0508 e CH0608, localizadas no lugar da Aveleira 

ou Ruivo (Vilarinho das Paranheiras) e após avaliação do potencial 

florestal dos mesmos, por parte dos serviços técnicos do Gabinete 

Técnico Florestal do Município de Chaves, em coordenação com a 

Freguesia de Vidago, Arcossó, Vilarinho das Paranheiras e Selhariz, 

entendeu-se que as referidas parcelas reúnem condições apropriadas 

para intervenções relacionadas com a plantação de folhosas de espécies 

autóctones (Medida A8), e mais especificamente com a plantação de 

carvalho-negral (Quercus pyrenaica), sobreiro (Quercus suber) e 

castanheiro (Castanea sativa) numa área aproximada de 10,19 hectares, 

conforme apresentado no já referido Anexo 1 da presente informação. 

5.6. Tendo em conta os valores máximos estabelecidos para os “preços 
unitários” a considerar para cada uma das atividades, conforme 

definidos no Anexo 1 ao Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, já anteriormente referido, e atendendo às áreas que se 

pretendem intervencionar, bem como às especificidades das ações a 

executar, resulta um investimento máximo elegível de 91.237,15 euros 

(noventa e um mil, duzentos e trinta e sete euros e quinze cêntimos), 

financiado na sua totalidade a coberto do Protocolo em análise. 

5.7. Importa salientar, que os investimentos financiados, abrangem a 
intervenção inicial, relacionada com a plantação (preparação do solo, 

aquisição da planta, plantação propriamente dita), a executar durante 

o 1.º trimestre de 2021, bem como ações de manutenção, a executar à 

posteriori, conforme as necessidades registadas nas parcelas 

intervencionadas. -------------------------------------------------- 

5.8. Neste contexto, e por forma a operacionalizar estas intervenções 
em concreto, é apresentada a minuta de Protocolo (Anexo 2), a celebrar, 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

                                                           
p) Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira 

e outras formações florestais (A6); --------------------------------- 

q) Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais (A7); ------------------------------ 

r) Plantação de folhosas de espécies autóctones (A8); ------------ 

s) Revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de 

bioengenharia (A9); ------------------------------------------------- 

t) Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas 

(A24). ------------------------------------------------------------- 

9 Critérios gerais para a escolha das parcelas a intervencionar 

(conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): --------------------- 

d) Parcelas propriedade do Município, Freguesias ou Baldios; ----- 

e) Parcelas com caraterísticas adequadas e potencial para a 

tipologia de medidas que se pretendem implementar; ------------------ 

f) Parcelas na proximidade das áreas mais diretamente afetadas pelo 

empreendimento; ---------------------------------------------------- 
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e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Vilarinho das Paranheiras. ------------------------------- 

5.9. O desenvolvimento das ações e projetos executados no âmbito do 
protocolo em apreço ficam sujeitas às condições previstas na Minuta 

de Protocolo, apresentada em anexo (Anexo 2), que estabelecem as 

responsabilidades de ambas as partes, e que se apresentam aqui 

descritas de forma resumida: ---------------------------------------- 

Responsabilidades do Município de Chaves ---------------------------- 

e) Comunicar, após concordância da Iberdrola Generación S.A.U, ao 

órgão gestor de baldio as áreas a intervencionar; ------------------- 

f) Emitir orientações sobre a execução das Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora; --------------------------------------------------- 

g) Fiscalizar a efetiva aplicação da comparticipação financeira à 

prossecução das Medidas de Compensação de Fauna e Flora; ------------ 

h) Transferir para a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras até à quantia máxima de 91.237,15 euros 

(noventa e um mil, duzentos e trinta e sete euros e quinze cêntimos), 

no prazo máximo de 45 dias após a apresentação dos documentos 

justificativos de despesa de execução de Medidas de Compensação de 

Fauna e Flora. ------------------------------------------------------ 

Responsabilidade da entidade gestora dos Baldios de Vilarinho das 

Paranheiras (Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras) ------------------------------------------------------- 

g) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio por esta geridos, respeitando o montante máximo elegível de 

91.237,15 euros (noventa e um mil, duzentos e trinta e sete euros e 

quinze cêntimos), a distribuir para as fases de plantação e manutenção; 

h) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio que lhe pertence, no respeito das especificações técnicas 

apresentadas em anexo ao Protocolo; --------------------------------- 

i) Fornecer ao Município a documentação e/ou informação que lhe seja 

solicitada relativamente à execução das Medidas de Compensação de 

Fauna e Flora; ----------------------------------------------------- 

j) Enviar mensalmente ao Município os documentos comprovativos de 

despesa; ----------------------------------------------------------- 

k) Respeitar as orientações do Município; ------------------------ 

l) Assumir os encargos que excedam os valores previstos no protocolo 

em análise. --------------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

viii) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 
participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 

no Plano de Ação previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães; -----  

ix) Se reconheceu interesse na execução das medidas previstas no 

Protocolo de Parceria Quadro de Medidas Compensatórias, relacionadas 

com a flora e fauna, a implementar no concelho de Chaves, decorrentes 

da execução do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, Daivões 

e Gouvães, a executar nos anos de 2021 a 2023, conforme deliberação 

da reunião de Câmara de 22 de junho de 2020; ----------------------- 

x) O Município de Chaves outorgou, em 09 de novembro de 2020, com a 

empresa Iberdrola Generación S.A.U., o Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega; ---------------------------------------------------------- 
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xi) O Ambiente e a Promoção do Desenvolvimento constituem domínios 

de intervenção Municipal, nomeadamente, quando relacionados com os 

interesses próprios das respetivas populações, conforme estabelecidos 

no artigo 23.º do Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ------------------------------- 

xii) No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea t), 
do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro10, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e 

assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município; ------------------------------------------------------- 

xiii) Se reconhecem vantagens acrescidas na execução das medidas de 
compensação, diretamente pelas entidades gestoras dos espaços a 

intervencionar, e que para o caso em apreço, é a Freguesia de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; ---------------------- 

xiv) Para a execução destas intervenções torna-se necessário o 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação com vista a estabelecer 

os termos e condições aplicáveis à colaboração entre as partes no 

âmbito das Medidas Compensatórias relacionadas com a fauna e flora, 

desenvolvidas no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega. ------ 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

iv) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, esta última na qualidade de entidade 

gestora dos Baldios de Vilarinho das Paranheiras, com vista à execução 

de ações relacionadas com as Medidas Compensatórias relativas à Fauna 

e Flora a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega, 

em terrenos pertencentes aos Baldios de Vilarinho das Paranheiras; -- 

v) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras” a realizar entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, a implementar nos Baldios de Vilarinho das 

Paranheiras; ------------------------------------------------------- 

vi) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo (Anexo 2). ------------------------------------- 

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

Anexo 1 - Listagem das medidas de compensação da flora e fauna 

associadas ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega, a executar no Concelho 

de Chaves ----------------------------------------------------------- 

Anexo 2 – Minuta de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Vilarinho das Paranheiras” ------------------------------- 

                                                           
10 Compete à Câmara Municipal: -------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 29.01.2021 ----- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------- 

iv) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, esta última na qualidade de entidade 

gestora dos Baldios de Vilarinho das Paranheiras, com vista à execução 

de ações relacionadas com as Medidas Compensatórias relativas à Fauna 

e Flora, a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega, 

em terrenos pertencentes aos Baldios de Vilarinho das Paranheiras; 

v) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega”, a realizar entre o Município de Chaves e a Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, a implementar 

nos Baldios de Vilarinho das Paranheiras; --------------------------- 

vi) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo. -----------------------------------------------  

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ---------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 29.01.2021. - 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao teor da proposta exarada sobre a informação técnica infra, pelo 

Chefe da DDE. ------------------------------------------------------- 

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. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA E FLORA 

ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE SOUTO 

VELHO E ANELHE”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ENTIDADE 

GESTORA DOS BALDIOS DE SOUTO VELHO E ANELHE (FREGUESIA DE ANELHE) - 

INFORMAÇÃO Nº6/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 29.01.2021. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

7. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 
1.11. O Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Chaves e 
a Freguesia de Anelhe, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Souto Velho e Anelhe, visa estabelecer os termos e condições 

aplicáveis à colaboração, entre as partes, no âmbito da aplicação das 

Medidas Compensatórias relativas à Fauna e Flora, estabelecidas no 

“Sistema Electroprodutor do Tâmega”, a executar em terrenos incluídos 

nos Baldios de Souto Velho e Anelhe. -------------------------------- 

1.12. Dada a maior proximidade das entidades gestoras dos Baldios ao 
território em causa, entendeu-se que a execução destas intervenções 

deveria ser desenvolvida diretamente por essas entidades, que no caso 

em apreço será a Freguesia de Anelhe. ----------------------------- 

1.13. Estas intervenções, relacionadas com plantações, melhoria de área 
de pinheiros, bem como as respetivas operações de manutenção, terão 

um custo total máximo financiado de 170.973,57 euros (cento e setenta 
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mil, novecentos e setenta e três euros e cinquenta e sete cêntimos), 

garantidos, na sua totalidade, pela empresa Iberdrola Generación 

S.A.U, que por aplicação do Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, estabelecido com o Município de Chaves, em 09 de novembro de 

2020, irá transferir esses montantes para o Município de Chaves, que, 

por sua vez, a coberto do Protocolo objeto desta informação, irá 

comparticipar financeiramente a realização das intervenções em causa.  

1.14. A execução destas intervenções deverá ser feita no período de 
2021 a 2023, com a intervenção inicial a ser executada, para a situação 

das plantações, durante o 1.º trimestre de 2021, e para a situação da 

melhoria de área de pinheiros, até junho de 2021. ------------------ 

1.15. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Souto 

Velho e Anelhe”, a celebrar entre o Município de Chaves e a Freguesia 

de Anelhe. ---------------------------------------------------------- 

8. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO -------------------------------------- 
8.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 22 de junho de 2020, relacionada com as Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, foi outorgado em 09 de novembro de 2020, o Protocolo Parceria 

Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, entre o Município de Chaves e a empresa 

Iberdrola Generación S.A.U.. ---------------------------------------- 

8.2. Como referido à data, na Informação técnica N.º 03/DDE/2020 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, presente na já referida reunião 

do executivo Municipal de 22 de junho de 2020, as Medidas 

Compensatórias preconizadas do Protocolo objeto dessa informação 

resultaram da aplicação das condicionantes impostas pela Declaração 

de Impacte Ambiental do Projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, 

emitida em 21 de Junho de 2010, que com a alteração emitida em 24 de 

Novembro de 2010, condicionou a concretização do projeto ao 

estabelecimento de um Plano de Ação em articulação com os Municípios, 

de forma a promover o desenvolvimento económico, social e cultural da 

Bacia do Tâmega, bem como o desenvolvimento de projetos destinados a 

repor e potenciar as principais dimensões impactadas pelo projeto 

(Condicionante 6 da DIA). ------------------------------------------- 

8.3. De entre um conjunto vasto de medidas de compensação, de que se 
destacam, para efeitos da presente informação, as relacionadas com as 

componentes hidrológica e florestal, que foram compiladas num Programa 

de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto 

Tâmega, datado de junho de 2015, e que visa, em termos genéricos, o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a flora e fauna, 

nomeadamente, com plantações, melhoramentos de povoamentos florestais, 

manutenção das plantações, recolha de sementes, entre outros. ------ 

8.4. Decorrente do já referido “Protocolo Parceria Quadro Medidas 
Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega”, estabelecido entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola 

Generación S.A.U., e tendo por base a tipologia das medidas aí 

previstas11, bem como aos critérios subjacentes à escolha dos locais 

                                                           
11 Tipologia das medidas previstas no Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega (conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): ----------- 

u) Plantação de Sobreiros (A0); ---------------------------------- 
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para implementação das mesmas12, foram selecionadas como áreas a 

intervencionar espaços florestais existentes na Quinta do Rebentão e 

Quinta da Freixeda, ambas da propriedade do Município de Chaves, bem 

como parcelas pertencentes aos Baldios de Arcossó, Vilarinho das 

Paranheiras, Souto Velho, Anelhe e Rebordondo, conforme tabela anexa 

à presente informação (Anexo 1). De salientar que as parcelas a 

intervencionar foram validadas pelos serviços técnicos da Iberdrola 

Generación S.A.U.. -------------------------------------------------- 

8.5. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com os Baldios de Souto Velho e Anelhe, identificadas com os códigos 

de parcela CH0701, CH0801 e CH0901, localizadas nos lugares da 

Raposeira, Fonte do Ouro e Seixo Branco (Anelhe) e após avaliação do 

potencial florestal dos mesmos, por parte dos serviços técnicos do 

Gabinete Técnico Florestal do Município de Chaves, em coordenação com 

a Freguesia de Anelhe, entendeu-se que as referidas parcelas reúnem 

condições apropriadas para intervenções relacionadas com a melhoria 

da biodiversidade em asas florestais de regeneração de pinheiro 

(Medida A1), que inclui ações de limpeza e desmatamento de povoamentos 

existentes, numa área aproximada de 31,16 hectares. Já a parcela 

CH1008, localizada no lugar do Alto do Castro (Anelhe), reúne as 

condições apropriadas para plantação de folhosas de espécies 

autóctones (Medida A8), com a plantação de carvalho-alvarinho (Quercus 

robur) numa área aproximada de 2,10 hectares, conforme apresentado no 

já referido Anexo 1 da presente informação. ------------------------- 

8.6. Tendo em conta os valores máximos estabelecidos para os “preços 
unitários” a considerar para cada uma das atividades, conforme 

definidos no Anexo 1 ao Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, já anteriormente referido, e atendendo às áreas que se 

pretendem intervencionar, bem como às especificidades das ações a 

executar, resulta um investimento máximo elegível de 170.973,57 euros 

(cento e setenta mil, novecentos e setenta e sete euros e cinquenta e 

                                                           
v) Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração 

de pinheiro (A1) ---------------------------------------------------- 

w) Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de 

matagal (A2); ------------------------------------------------------- 

x) Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais (A4); - 

y) Gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais de 

espécies autóctones (A5); ------------------------------------------- 

z) Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira 

e outras formações florestais (A6); --------------------------------- 

aa) Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais (A7); ------------------------------ 

bb) Plantação de folhosas de espécies autóctones (A8); ------------ 

cc) Revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de 

bioengenharia (A9); ------------------------------------------------- 

dd) Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas 

(A24). ------------------------------------------------------------- 

12 Critérios gerais para a escolha das parcelas a intervencionar 

(conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): --------------------- 

g) Parcelas propriedade do Município, Freguesias ou Baldios; ----- 

h) Parcelas com caraterísticas adequadas e potencial para a 

tipologia de medidas que se pretendem implementar; ------------------ 

i) Parcelas na proximidade das áreas mais diretamente afetadas pelo 

empreendimento; ---------------------------------------------------- 
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sete cêntimos), financiado na sua totalidade a coberto do Protocolo 

em análise. --------------------------------------------------------- 

8.7. Importa salientar, que os investimentos financiados, abrangem a 
intervenção inicial, relacionada com as ações de limpeza e desmatação, 

para a situação da Medida 01, a executar até final de junho de 2021, 

a plantação (preparação do solo, aquisição da planta, plantação 

propriamente dita), a executar durante o 1.º trimestre de 2021, bem 

como ações de manutenção, a executar à posteriori, conforme as 

necessidades registadas nas parcelas intervencionadas.--------------- 

8.8. Neste contexto, e por forma a operacionalizar estas intervenções 
em concreto, é apresentada a minuta de Protocolo (Anexo 2), a celebrar, 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe, esta última, 

enquanto entidade gestora dos Baldios de Souto Velho e Anelhe. ----- 

8.9. O desenvolvimento das ações e projetos executados no âmbito do 
Protocolo em apreço ficam sujeitas às condições previstas na Minuta 

de Protocolo, apresentada em anexo (Anexo 2), que estabelecem as 

responsabilidades de ambas as partes, e que se apresentam aqui 

descritas de forma resumida: ---------------------------------------- 

Responsabilidades do Município de Chaves ---------------------------- 

i) Comunicar, após concordância da Iberdrola Generación S.A.U., ao 

órgão gestor de baldio as áreas a intervencionar; ------------------- 

j) Emitir orientações sobre a execução das Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora; --------------------------------------------------- 

k) Fiscalizar a efetiva aplicação da comparticipação financeira à 

prossecução das Medidas de Compensação de Fauna e Flora; ------------ 

l) Transferir para a Freguesia de Anelhe até à quantia máxima de 

170.973,57 euros (cento e setenta mil, novecentos e setenta e três 

euros e cinquenta e sete cêntimos), no prazo máximo de 45 dias após a 

apresentação dos documentos justificativos de despesa de execução de 

Medidas de Compensação de Fauna e Flora. ---------------------------- 

Responsabilidade da entidade gestora dos Baldios de Souto Velho e 

Anelhe (Freguesia de Anelhe) ---------------------------------------- 

m) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio por esta geridos, respeitando o montante máximo elegível de 

170.973,57 euros (cento e setenta mil, novecentos e setenta e três 

euros e cinquenta e sete cêntimos), a distribuir para as fases de 

plantação e manutenção; --------------------------------------------- 

n) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio que lhe pertence, no respeito das especificações técnicas 

apresentadas em anexo ao Protocolo; --------------------------------- 

o) Fornecer ao Município a documentação e/ou informação que lhe seja 

solicitada relativamente à execução das Medidas de Compensação de 

Fauna e Flora; ------------------------------------------------------ 

p) Enviar mensalmente ao Município os documentos comprovativos de 

despesa; ----------------------------------------------------------- 

q) Respeitar as orientações do Município; ------------------------ 

r) Assumir os encargos que excedam os valores previstos no protocolo 

em análise. --------------------------------------------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

xv) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 

participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 

no Plano de Ação previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães; -----  
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xvi) Se reconheceu interesse na execução das medidas previstas no 
Protocolo de Parceria Quadro de Medidas Compensatórias, relacionadas 

com a flora e fauna, a implementar no concelho de Chaves, decorrentes 

da execução do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, Daivões 

e Gouvães, a executar nos anos de 2021 a 2023, conforme deliberação 

da reunião de Câmara de 22 de junho de 2020; ------------------------ 

xvii) O Município de Chaves outorgou, em 09 de novembro de 2020, com a 
empresa Iberdrola Generación S.A.U., o Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega; ---------------------------------------------------------- 

xviii) O Ambiente e a Promoção do Desenvolvimento constituem 

domínios de intervenção Municipal, nomeadamente, quando relacionados 

com os interesses próprios das respetivas populações, conforme 

estabelecidos no artigo 23.º do Anexo I, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ------------- 

xix) No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea t), 
do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro13, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e 

assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município; ------------------------------------------------------- 

xx) Se reconhecem vantagens acrescidas na execução das medidas de 

compensação, diretamente pelas entidades gestoras dos espaços a 

intervencionar, e que para o caso em apreço, é a Freguesia de Anelhe; 

xxi) Para a execução destas intervenções torna-se necessário o 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação, com vista a estabelecer 

os termos e condições aplicáveis à colaboração entre as partes no 

âmbito das Medidas Compensatórias relacionadas com a fauna e flora, 

desenvolvidas no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega. ------- 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

vii) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 
Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe, esta última na qualidade 

de entidade gestora dos Baldios de Souto Velho e Anelhe, com vista à 

execução de ações relacionadas com as Medidas Compensatórias relativas 

à Fauna e Flora a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, em terrenos pertencentes aos Baldios de Souto Velho e Anelhe; 

viii) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe” a realizar entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe, a implementar nos Baldios 

de Souto Velho e Anelhe; ------------------------------------------- 

ix) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo (Anexo 2). ------------------------------------ 

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

                                                           
13 Compete à Câmara Municipal: -------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------ 
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Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

Anexo 1 - Listagem das medidas de compensação da flora e fauna 

associadas ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega e respetiva cartografia 

das parcelas a intervencionar nos Baldios de Souto Velho e Anelhe --- 

Anexo 2 – Minuta de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega” --- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 29.01.2021 ----- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

vii) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 
Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe, esta última, na qualidade 

de entidade gestora dos Baldios de Souto Velho e Anelhe, com vista à 

execução de ações relacionadas com as Medidas Compensatórias relativas 

à Fauna e Flora, a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega, em terrenos pertencentes aos Baldios de Souto Velho e 

Anelhe; ------------------------------------------------------------ 

viii) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega”, a realizar entre o Município de Chaves e a Freguesia de 

Anelhe, a implementar nos Baldios de Souto Velho e Anelhe; ---------- 

ix) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo. ----------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ---------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 29.01.2021. - 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao teor da proposta exarada sobre a informação técnica infra, pelo 

Chefe da DDE. ------------------------------------------------------- 

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. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA E FLORA 

ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE 

REBORDONDO”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ENTIDADE 

GESTORA DOS BALDIOS DE REBORDONDO (COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DE 

REBORDONDO) -  INFORMAÇÃO Nº7/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 

29.01.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

10. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.16. O Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Chaves e 
a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo, esta última enquanto 

entidade gestora dos Baldios de Rebordondo, visa estabelecer os termos 

e condições aplicáveis à colaboração, entre as partes, no âmbito da 

aplicação das Medidas Compensatórias relativas à Fauna e Flora, 

estabelecidas no “Sistema Electroprodutor do Tâmega”, a executar em 

terrenos incluídos nos Baldios de Rebordondo. ----------------------- 
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1.17. Dada a maior proximidade das entidades gestoras dos Baldios ao 
território em causa, entendeu-se que a execução destas intervenções 

deveria ser desenvolvida diretamente por essas entidades, que no caso 

em apreço será a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo. -------- 

1.18. Estas intervenções, relacionadas com plantações, recuperação de 
florestas de ribeira, bem como as respetivas operações de manutenção, 

terão um custo total máximo financiado de 100.422,12 euros (Cem mil 

quatrocentos e vinte e dois euros e doze cêntimos) garantidos, na 

totalidade, pela empresa Iberdrola Generación S.A.U, que por aplicação 

do Protocolo Parceria Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do 

projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega, estabelecido com o 

Município de Chaves, em 09 de novembro de 2020, irá transferir esses 

montantes para o Município de Chaves, que, por sua vez, a coberto do 

Protocolo objeto desta informação, irá comparticipar financeiramente 

a realização das intervenções em causa. ----------------------------- 

1.19. A execução destas intervenções deverá ser feita no período de 
2021 a 2023, com a intervenção inicial a ser executada durante o 1.º 

trimestre de 2021. -------------------------------------------------- 

1.20. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de 

Rebordondo”, a celebrar entre o Município de Chaves e a Comunidade 

Local dos Baldios de Rebordando. ------------------------------------ 

11. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

11.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 22 de junho de 2020, relacionada com as Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, foi outorgado em 09 de novembro de 2020, o Protocolo Parceria 

Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, entre o Município de Chaves e a empresa 

Iberdrola Generación S.A.U.. ---------------------------------------- 

11.2. Como referido à data, na Informação técnica N.º 03/DDE/2020 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, presente na já referida reunião 

do executivo Municipal de 22 de junho de 2020, as Medidas 

Compensatórias preconizadas do Protocolo objeto dessa informação 

resultaram da aplicação das condicionantes impostas pela Declaração 

de Impacte Ambiental do Projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, 

emitida em 21 de Junho de 2010, que com a alteração emitida em 24 de 

Novembro de 2010, condicionou a concretização do projeto ao 

estabelecimento de um Plano de Ação em articulação com os Municípios, 

de forma a promover o desenvolvimento económico, social e cultural da 

Bacia do Tâmega, bem como o desenvolvimento de projetos destinados a 

repor e potenciar as principais dimensões impactadas pelo projeto 

(Condicionante 6 da DIA). ------------------------------------------- 

11.3. De entre um conjunto vasto de medidas de compensação, de que se 
destacam, para efeitos da presente informação, as relacionadas com as 

componentes hidrológica e florestal, que foram compiladas num Programa 

de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto 

Tâmega, datado de junho de 2015, e que visa, em termos genéricos, o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a flora e fauna, 

nomeadamente, com plantações, melhoramentos de povoamentos florestais, 

manutenção das plantações, recolha de sementes, entre outros. ------- 

11.4. Decorrente do já referido “Protocolo Parceria Quadro Medidas 
Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega”, estabelecido entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola 

Generación S.A.U., e tendo por base a tipologia das medidas aí 
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previstas14, bem como aos critérios subjacentes à escolha dos locais 

para implementação das mesmas15, foram selecionadas como áreas a 

intervencionar espaços florestais existentes na Quinta do Rebentão e 

Quinta da Freixeda, ambas da propriedade do Município de Chaves, bem 

como parcelas pertencentes aos Baldios de Arcossó, Vilarinho das 

Paranheiras, Souto Velho, Anelhe e Rebordondo, conforme tabela anexa 

à presente informação (Anexo 1). De salientar que as parcelas a 

intervencionar foram validadas pelos serviços técnicos da Iberdrola 

Generación S.A.U.. -------------------------------------------------- 

11.5. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com os Baldios de Rebordondo, identificadas com os códigos de parcela 

CH1208, CH1308 e CH1408, localizadas no lugar da Gea (Rebordondo) e 

após avaliação do potencial florestal dos mesmos, por parte dos 

serviços técnicos do Gabinete Técnico Florestal do Município de 

Chaves, em coordenação com a Comunidade Local dos Baldios de 

Rebordondo, entendeu-se que as referidas parcelas reúnem condições 

apropriadas para intervenções relacionadas com a plantação de folhosas 

de espécies autóctones (Medida A8), com a plantação de carvalho-

alvarinho (Quercus robur) numa área aproximada de 9,88 hectares. Já a 

parcela CH1107, localizada no lugar do Corgo do Olmo Branco 

(Rebordondo) reúne as condições apropriadas para a recuperação de 

florestas de ribeira, (Medida A7), com a plantação de bétulas (Betula 

celtiberica), ao longo de uma linha de água, numa área aproximada de 

1,77 hectares, conforme apresentado no já referido Anexo 1 da presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

11.6. Tendo em conta os valores máximos estabelecidos para os “preços 
unitários” a considerar para cada uma das atividades, conforme 

definidos no Anexo 1 ao Protocolo Parceria Quadro Medidas 

Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor do 

                                                           
14 Tipologia das medidas previstas no Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega (conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): ----------- 

ee) Plantação de Sobreiros (A0); ---------------------------------- 

ff) Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração 

de pinheiro (A1) ---------------------------------------------------- 

gg) Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de 

matagal (A2); ------------------------------------------------------- 

hh) Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais (A4); - 

ii) Gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais de 

espécies autóctones (A5); ------------------------------------------- 

jj) Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira 

e outras formações florestais (A6); --------------------------------- 

kk) Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais (A7); ------------------------------ 

ll) Plantação de folhosas de espécies autóctones (A8); ------------ 

mm) Revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de 

bioengenharia (A9); ------------------------------------------------- 

nn) Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas 

(A24). ------------------------------------------------------------- 

15 Critérios gerais para a escolha das parcelas a intervencionar 

(conforme descritas na Informação 03/DDE/2020): --------------------- 

j) Parcelas propriedade do Município, Freguesias ou Baldios; ----- 

k) Parcelas com caraterísticas adequadas e potencial para a 

tipologia de medidas que se pretendem implementar; ------------------ 

l) Parcelas na proximidade das áreas mais diretamente afetadas pelo 

empreendimento; ---------------------------------------------------- 
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Tâmega, já anteriormente referido, e atendendo às áreas que se 

pretendem intervencionar, bem como às especificidades das ações a 

executar, resulta um investimento máximo elegível de 100.422,12 euros 

(Cem mil, quatrocentos e vinte e dois euros e doze cêntimos), 

financiado na sua totalidade a coberto do Protocolo em análise. ----- 

11.7. Importa salientar, que os investimentos financiados, abrangem a 
intervenção inicial, relacionada com as ações de plantação (preparação 

do solo, aquisição da planta, plantação propriamente dita), a executar 

durante o 1.º trimestre de 2021, bem como ações de manutenção, a 

executar à posteriori, conforme as necessidades registadas nas 

parcelas intervencionadas. ------------------------------------------ 

11.8. Neste contexto, e por forma a operacionalizar estas intervenções 
em concreto, é apresentada a minuta de Protocolo (Anexo 2), a celebrar, 

entre o Município de Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de 

Rebordondo, esta última, enquanto entidade gestora dos Baldios de 

Rebordondo. -------------------------------------------------------- 

11.9. O desenvolvimento das ações e projetos executados no âmbito do 
Protocolo em apreço ficam sujeitas às condições previstas na Minuta 

de Protocolo, apresentada em anexo (Anexo 2), que estabelecem as 

responsabilidades de ambas as partes, e que se apresentam aqui 

descritas de forma resumida: ---------------------------------------- 

Responsabilidades do Município de Chaves ---------------------------- 

m) Comunicar, após concordância da Iberdrola Generación S.A.U., ao 

órgão gestor de baldio as áreas a intervencionar; ------------------- 

n) Emitir orientações sobre a execução das Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora; --------------------------------------------------- 

o) Fiscalizar a efetiva aplicação da comparticipação financeira à 

prossecução das Medidas de Compensação de Fauna e Flora; ------------ 

p) Transferir para a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo até 

à quantia máxima de 100.422,12 euros (Cem mil, quatrocentos e vinte e 

dois euros e doze cêntimos), no prazo máximo de 45 dias após a 

apresentação dos documentos justificativos de despesa de execução de 

Medidas de Compensação de Fauna e Flora. ---------------------------- 

Responsabilidade da entidade gestora dos Baldios de Rebordondo 

(Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo) ------------------------ 

s) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio por esta geridos, respeitando o montante máximo elegível de 

100.422,12 euros (Cem mil, quatrocentos e vinte e dois euros e doze 

cêntimos), a distribuir para as fases de plantação e manutenção; ---- 

t) Executar as Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega nas parcelas de área 

de baldio que lhe pertence, no respeito das especificações técnicas 

apresentadas em anexo ao Protocolo; --------------------------------- 

u) Fornecer ao Município a documentação e/ou informação que lhe seja 

solicitada relativamente à execução das Medidas de Compensação de 

Fauna e Flora; ------------------------------------------------------ 

v) Enviar mensalmente ao Município os documentos comprovativos de 

despesa; ----------------------------------------------------------- 

w) Respeitar as orientações do Município; ------------------------  

x) Assumir os encargos que excedam os valores previstos no protocolo 

em análise. --------------------------------------------------------- 

12. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

xxii) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 
participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 
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no Plano de Ação previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães;  

xxiii) Se reconheceu interesse na execução das medidas previstas 

no Protocolo de Parceria Quadro de Medidas Compensatórias, 

relacionadas com a flora e fauna, a implementar no concelho de Chaves, 

decorrentes da execução do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto 

Tâmega, Daivões e Gouvães, a executar nos anos de 2021 a 2023, conforme 

deliberação da reunião de Câmara de 22 de junho de 2020; ------------ 

xxiv) O Município de Chaves outorgou, em 09 de novembro de 2020, com a 
empresa Iberdrola Generación S.A.U., o Protocolo Parceria Quadro 

Medidas Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Electroprodutor 

do Tâmega; ---------------------------------------------------------- 

xxv) O Ambiente e a Promoção do Desenvolvimento constituem domínios 
de intervenção Municipal, nomeadamente, quando relacionados com os 

interesses próprios das respetivas populações, conforme estabelecidos 

no artigo 23.º do Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ------------------------------- 

xxvi) No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea t), 
do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro16, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e 

assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município; ------------------------------------------------------ 

xxvii) Se reconhecem vantagens acrescidas na execução das medidas 

de compensação, diretamente pelas entidades gestoras dos espaços a 

intervencionar, e que para o caso em apreço, é a Comunidade Local dos 

Baldios de Rebordondo; ---------------------------------------------- 

xxviii) Para a execução destas intervenções torna-se necessário o 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação, com vista a estabelecer 

os termos e condições aplicáveis à colaboração entre as partes no 

âmbito das Medidas Compensatórias relacionadas com a fauna e flora, 

desenvolvidas no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega. ------- 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

x) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo, 

esta última na qualidade de entidade gestora dos Baldios de Rebordondo, 

com vista à execução de ações relacionadas com as Medidas 

Compensatórias relativas à Fauna e Flora, a desenvolver no âmbito do 

Sistema Eletroprodutor do Tâmega, em terrenos pertencentes aos Baldios 

de Rebordondo; ------------------------------------------------------ 

xi) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, a realizar entre o Município de 

Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo, a implementar 

nos Baldios de Rebordondo; ------------------------------------------ 

                                                           
16 Compete à Câmara Municipal: -------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------ 
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xii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo (Anexo 2). ------------------------------------- 

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

Anexo 1 - Listagem das medidas de compensação da flora e fauna 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega, a executar no 

concelho de Chaves -------------------------------------------------- 

Anexo 2 – Minuta de Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Rebordondo” ---------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 29.01.2021: ---- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

x) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo, 

com vista à execução de ações relacionadas com as Medidas 

Compensatórias relativas à Fauna e Flora, a desenvolver no âmbito do 

Sistema Electroprodutor do Tâmega, em terrenos pertencentes aos 

Baldios de Rebordondo; ---------------------------------------------- 

xi) Aprovar a minuta do “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, a realizar entre o Município de 

Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo, a implementar 

nos Baldios de Rebordondo; ------------------------------------------ 

xii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo. ----------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ---------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 29.01.2021. - 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao teor da proposta exarada, pelo Chefe da DDE sobre a 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. ECOVIA ENTRE PESO DA RÉGUA, SANTA MARTA DE PENAGUIÃO, VILA REAL, 

VILA POUCA DE AGUIAR E CHAVES: - CONSENSUALIZAÇÃO DA DENOMINAÇÃO A 

ATRIBUIR À ECOVIA E MINUTA DO ACORDO DE PARCEIRA PARA RESPETIVA GESTÃO 

E PROMOÇÃO - INFORMAÇÃO Nº8/DDE/2021, DA ARQ. JOANA RODRIGUES DE 

28.01.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. O Município de Chaves, em 29 de junho de 2018, submeteu uma 

candidatura ao Turismo de Portugal, I.P., enquadrada no programa 

Valorizar, linha de Apoio à Valorização Turística do interior, 

designada por “Ecovia do Tâmega (2ªfase) - restabelecimento da 
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ciclovia Chaves-Vidago”, cujo Acordo de Colaboração foi assinado em 

13-05-2019; -------------------------------------------------------- 

1.2. Subsequentemente, em 29-11-2019, visando dar continuidade a esta 

fase, foi submetida outra candidatura, designada por “Ecovia do Tâmega 

(3ª fase) - Vidago-Vila Pouca de Aguiar”, cujo Termo de Aceitação foi 

assinado no dia 05-08-2020; ----------------------------------------- 

1.3. Ambas as candidaturas consubstanciam a criação de uma Ecovia 

entre Chaves a Vila Pouca de Aguiar, com cerca de 28 km de extensão,  

através da recuperação do traçado da antiga linha de caminho-de-ferro 

- “Linha do Corgo”- que ligava Peso da Régua a Chaves, tendo em vista 

a concretização de uma estratégia global partilhada com os demais 

municípios por onde essa linha passava (Vila Pouca de Aguiar, Vila 

Real, Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua) para adaptação desse 

canal como percurso ciclável e pedonal de excelência, vocacionado para 

a prática de atividades de recreio e lazer associadas ao turismo de 

natureza. ---------------------------------------------------------- 

1.4. Na sequência da aprovação da candidatura da “Ecovia do Tâmega 

(2ªfase) - restabelecimento da ciclovia Chaves-Vidago” e da celebração 

do respetivo Acordo de Colaboração com o Turismo de Portugal IP., a 

concessão do respetivo apoio financeiro ficou condicionada nos 

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

1ª condição: -------------------------------------------------------- 

“a) O promotor articular com a CCDR Norte e as Comunidades 

Intermunicipais do Alto Tâmega e Douro, a nomenclatura atribuída ao 

traçado no concelho de Chaves, dado que não faz sentido, no âmbito do 

NorteonBike, esse traçado integrar a Ecopista da Linha do Corgo e a 

CM de Chaves apelidá-la de Ecovia do Tâmega, o que gerará confusão aos 

futuros utilizadores; ----------------------------------------------- 

2ª condição: -------------------------------------------------------- 

b) As Câmaras Municipais de Peso da Régua/Vila Real/Vila Pouca de 

Aguiar/Chaves deverão celebrar um Acordo de Parceria quanto à gestão 

da Ecopista do Corgo, a apresentar no decorrer da execução do projeto.” 

1.5. Neste contexto, e para cumprimento destas condições, o Município 

de Chaves, em maio de 2020, encetou as diligências necessárias junto 

dos restantes municípios envolvidos no processo (Vila Pouca de Aguiar, 

Vila Real, Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião), bem como junto 

da CCDR-N, CIM-DOURO e CIM-AT, colocando para apreciação e eventual 

concordância, os seguintes documentos: ----------------------------- 

• Memorando de consensualização da designação da Ecovia para: 

“Ecovia internacional do Tâmega e do Corgo”; ----------------------- 

• Minuta do Acordo de Parceria a celebrar, para efeitos de gestão 

e promoção da ecovia; ----------------------------------------------- 

1.6. Em resposta ao solicitado, todos os municípios e demais entidades 

manifestaram a sua concordância com a nova designação da Ecovia, bem 

como com a estratégia geral delineada na Minuta do Acordo de Parceria, 

sendo agora necessário submeter à consideração dos Órgãos Executivo e 

Deliberativo Municipal a aprovação da versão final dos documentos, 

para que possam ser formalmente assinados pelos municípios. --------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

2.1. Face ao enquadramento explanado, e considerando que: ----------- 

2.1.1. O Município de Chaves tem de dar cumprimento às 

orientações/condições de financiamento, estabelecidas pelo Turismo de 

Portugal, IP. no Acordo de Colaboração, assinado para efeitos de 

execução da “Ecovia do Tâmega (2ªfase) - restabelecimento da ciclovia 

Chaves-Vidago”, sob pena de ver cancelada a respetiva concessão do 

apoio atribuído; --------------------------------------------------- 
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2.1.2. A concretização deste projeto da Ecovia do Tâmega (2º fase: 

Chaves-Vidago e 3ª fase: Vidago-Vila Pouca de Aguiar), juntamente com 

o troço já executado da Ecovia do Tâmega 1ª fase (entre Verin e Chaves, 

com 32km de extensão) e com a concretização dos restantes troços 

compreendidos entre Peso da Régua e Vila Pouca de Aguiar, irá 

contribuir para a criação de uma Ecovia de caráter transfronteiriço, 

supramunicipal e internacional; ------------------------------------ 

2.1.3. Esta Ecovia, que ligará o Peso da Régua até Verim (Espanha), 

pela sua dimensão, territórios abrangidos e caraterísticas naturais, 

ambientais e culturais em presença, será mais um recurso turístico 

relevante para a prática de atividades de natureza e de fruição 

espiritual, que poderá contribuir para a coesão económica e social 

destes territórios, bem como para aumentar a atratividade de turistas 

e visitantes; ------------------------------------------------------- 

2.1.4. Cada um dos municípios já tem vindo a desenvolver os seus 

projetos da Ecovia, nesta lógica de complementaridade, e neste 

sentido, é evidente a pertinência de se articularem os projetos 

parcelares de cada município, quer no que respeita à conetividade, 

quer no que respeita à designação, sinalética e à gestão e promoção 

da Ecovia; ---------------------------------------------------------- 

2.1.5. Todos os municípios envolvidos na concretização desta 

estratégia, já manifestaram a sua concordância com a proposta de 

designação comum a atribuir à Ecovia (“Ecovia internacional do Tâmega 

e do Corgo”), bem como com o conteúdo da Minuta do Acordo de Parceria 

para Gestão e Promoção; -------------------------------------------- 

2.1.6. A designação a atribuir, sugerida pelo Município de Chaves, 

considera-se ser uma designação agregadora dos elementos simbólicos 

de cada território, dando ênfase aos elementos geográficos naturais 

de referência (Rio Tâmega e Rio Corgo); ---------------------------- 

2.1.7. A eficácia do Acordo de Parceria, sendo celebrado à luz da 

previsão constante na alínea b) do nº 1 do Artigo 33º da Lei Nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, terá de ser objeto 

de sancionamento pelos órgãos executivo e deliberativo municipais; -- 

2.2. Considera-se, assim, justificado e pertinente, submeter à 

consideração superior a aprovação da designação “Ecovia internacional 

do Tâmega e do Corgo”, bem como a minuta do Acordo de Parceria a 

celebrar com os restantes municípios envolvidos, para efeito de gestão 

e promoção da ecovia. ----------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, e nos termos da alínea b), t) e ee) do nº 1 do artigo 

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a presente 

informação seja submetida à consideração do Executivo Municipal para 

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

a) Aprovar a denominação de “Ecovia Internacional do Tâmega e do 

Corgo” para toda a extensão da Ecovia que ligará o Peso da Régua a 

Chaves, e em concreto para os troços que estão a ser executados dentro 

dos limites do nosso concelho, através das duas candidaturas 

submetidas ao Turismo de Portugal IP., e que estão atualmente em fase 

de execução (“Ecovia do Tâmega (2ªfase) - restabelecimento da ciclovia 

Chaves-Vidago” e “Ecovia do Tâmega (3ªfase) – Vidago- Vila Pouca de 

Aguiar”); ---------------------------------------------------------- 

b) Aprovar a celebração do Acordo de Parceria para Gestão e Promoção 

da “Ecovia internacional do Tâmega e do Corgo” entre os municípios de 

Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Peso da Régua e Santa Marta 

de Penaguião; ------------------------------------------------------- 

c) Promover o envio da presente proposta à próxima sessão da 

Assembleia Municipal, para efeitos de ratificação da estratégia 
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procedimental referida nas alíneas a) e b). -------------------------

Para os devidos efeitos, anexa-se à presente informação os seguintes 

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

• Memorando de consensualização da designação da Ecovia para: 

“Ecovia internacional do Tâmega e do Corgo”; ------------------------ 

• Minuta do Acordo de Parceria para Gestão e Promoção da “Ecovia 

Internacional do Tâmega e do Corgo”; -------------------------------- 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE FUNDOS 

EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA, DE 28.01.2021 ------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito a informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento Económico, que submeta a presente 

informação do 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 sentido 

proposto pela presente informação técnica. ------------------------- 

À consideração do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico. ---- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 28.01.2021 ----- 

À consideração do Senhor Presidente para despacho a submeter a presente 

informação/proposta à próxima reunião do Executivo Municipal, para 

haver deliberação no seguinte sentido: ------------------------------ 

a) Aprovar a denominação de “Ecovia Internacional do Tâmega e do 

Corgo”, para a Ecovia que está a ser executada no âmbito das 

candidaturas aprovadas pelo Turismo de Portugal IP.; ---------------- 

b) Aprovar a celebração de um Acordo de Parceria para gestão e 

promoção da “Ecovia internacional do Tâmega e do Corgo” com os 

restantes municípios envolvidos; ------------------------------------ 

c) Promover o envio da presente proposta à próxima sessão da 

Assembleia Municipal, para efeitos de ratificação da estratégia 

procedimental referida nas alíneas a) e b). ------------------------- 

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

2021.02.01. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto pelo Chefe da DDE. -------------------------------------- 

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. PROTOCOLO – SBTMAD. INFORMAÇÃO-006/SMPC/2021---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Serve a presente informação para dar resposta ao solicitado 

superiormente, com vista a fundamentar a proposta de celebração de 

protocolo entre o Município de Chaves e o Secretariado de Baldios de 

Trás-os-Montes e alto Douro.----------------------------------------- 

II- Fundamentação--------------------------------------------------- 

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

A Lei 27/2006, de 3 de Julho, na sua redação actual refere o seguinte:- 

1. A protecção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões 
Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades 

públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos colectivos 

inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os 
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seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando 

aquelas situações ocorram (n.º 1 do artigo 1.º);--------------------- 

2. A atividade de proteção civil tem caráter permanente, 

multidisciplinar e plurissectorial  (n.º 2 do artigo 1.º) e rege-se 

por princípios:----------------------------------------------------- 

O princípio da prevenção, refere que os riscos de acidente grave ou 

de catástrofe devem ser considerados de forma antecipada, de modo a 

eliminar as próprias causas, ou reduzir as suas consequências (alínea 

c, do artigo 5.º);--------------------------------------------------- 

f) O princípio da coordenação, que exprime a necessidade de assegurar, 

sob orientação do Governo, a articulação entre a definição e a execução 

das políticas nacionais, regionais, distritais e municipais de 

proteção civil (alínea f, do artigo 5.º);---------------------------- 

h) O princípio da informação, que traduz o dever de assegurar a 

divulgação das informações relevantes em matéria de proteção civil 

(alínea h, do artigo 5.º);------------------------------------------- 

De acordo com a Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro, na sua redação 

actual: ------------------------------------------------------------ 

• O presidente da câmara municipal é a autoridade Municipal de 

Protecção Civil (n.º 1 do artigo 6.º).------------------------------- 

II.2 – Antecedentes e Justificação ---------------------------------- 

Ponto I - Considerando que, no âmbito do setor florestal, o Município 

de Chaves persegue como objetivos:----------------------------------- 

• Suprir as falhas de conhecimento dos agentes relativamente à 

estrutura e características do setor na região;---------------------- 

• Dar a conhecer temas essenciais no domínio da qualificação e 

valorização da sua atividade e do setor, em particular no que se refere 

à importância da implementação de iniciativas específicas no domínio 

da certificação da cadeia de responsabilidade e da gestão sustentável 

da floresta, e respetivos conteúdos fundamentais;-------------------- 

• Estimular a participação e o envolvimento dos agentes económicos 

da fileira no reconhecimento conjunto da importância de uma abordagem 

comum relativamente às questões relacionadas com a qualificação e 

valorização das atividades e do setor, com a melhoria da 

competitividade e com o reforço da capacidade de criação de valor;--- 

• Potenciar a cooperação entre agentes económicos do setor, em 

especial no que toca ao desenvolvimento de atividades dirigidas à 

qualificação e valorização do setor;--------------------------------- 

• Afirmar a excelência dos produtos (bens e serviços) da fileira 

da floresta e assegurar o reconhecimento da mesma;------------------- 

• Aumentar o potencial de exportação da fileira da floresta na 

região, através da qualificação e valorização das atividades e dos 

produtos desenvolvidos, certificação Florestal;---------------------- 

Ponto II - Considerando ainda, que a centralização no Município da 

informação da atividade florestal dinamizada no território, pelos 

diferentes agentes, é fundamental para atingir os objetivos que o 

Município persegue no âmbito do setor florestal.--------------------- 

Ponto III - Considerando que ao abrigo da alínea j) do n.º 2 do artigo 

23.° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os Municípios dispõem de 

atribuições no domínio da Proteção Civil;---------------------------- 

Ponto IV - Que por força do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.° da Lei  nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

“deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização 

de eventos de interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos”.----------------------------------- 
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Ponto V - A celebração do protocolo de cooperação e colaboração a 

celebrar entre o Município de Chaves e Secretariado dos Baldios de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, tem por objeto a partilha de informação 

e de recursos que permitam tornar o território do Alto Tâmega mais 

resiliente aos incêndios florestais tem cabimento através da rúbrica 

económica, número: 04.07.01.99. ------------------------------------- 

III- Da Proposta ---------------------------------------------------- 

Face ao exposto anteriormente e de acordo com o estabelecido na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.° da referida legislação, compete à Câmara 

Municipal “(…) apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município”. Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, tomo 

a liberdade de sugerir que seja adoptada a seguinte estratégia 

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

1. Que o presente assunto seja agendado na próxima reunião do 

executivo camarário, com vista a que o aludido órgão aprove o 

clausulado constante da matriz da minuta de protocolo em anexo;------ 

2. Caso o referido clausulado seja aprovado nos termos anteriormente 

sugeridos, que seja desde já legitimado o Presidente da Câmara, Dr. 

Nuno Vaz, para outorgar o referido protocolo.------------------------ 

3. Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta a 

unidade flexível de 2.º Grau de gestão financeira para ulterior 

operacionalização.-------------------------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ----------------------------------

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ DE 30-01-2021. ------- 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas, 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. ------- 

                                                           


