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Nº11 –  Reunião Extraordinária 

da Câmara Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 20 de maio de 

2021. ------------------------ 

Aos vinte dias do mês de maio 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 Extraordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

sob a Presidência do Vice-Presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco 

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

Carlos Alves Neves, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. 

Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge 

Ferreira da Silva, Técnico Superior. -------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

horas, iniciando-se a mesma de acordo com a convocatória previamente 

elaborada e datada de dezassete de maio de dois mil e vinte e um. --- 

 

 

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

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

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

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

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

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

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

 

 

1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 – 6ª À 12ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

13/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. ----------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; ---------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual.  -------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2021: ------ 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

Valor Validação

37 189 602,27 €        

8 059 628,48 €          

2 502 321,22 €          

37 189 602,27 €        

8 059 628,48 €          

29 129 973,79 €        

2 322 378,38 €          

26 807 595,41 €        

37 189 602,27 €        

1 859 480,11 €          

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas pagas
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas pagas

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

11/05/2021

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Valor Validação

34 598 646,81 €        

25 493 888,68 €        

2 502 321,22 €          

34 598 646,81 €        

25 493 888,68 €        

9 104 758,13 €          

2 322 378,38 €          

6 782 379,75 €          

34 598 646,81 €        

1 729 932,34 €          

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021
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Chaves, 12 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2021 – 6ª à 

12ª ---------------------------------------------------------------- 

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

2021.05.12. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. -----------------

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

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

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

 

 

2. PRAZERES DA TERRA, LDA/ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 14/DGF/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, mediante ofício de 07 de abril do corrente ano, 

proveniente da empresa “Prazeres da Terra – Produtos Regionais”, veio 

a ser solicitada a celebração de acordo de regularização de dívidas 

referente aos montantes de rendas em atraso, decorrentes do “Contrato 

de utilização de espaço – módulos 5 e 6 - E1”, sito nas instalações 

do MARC SA. – Mercado Abastecedor de Chaves; ------------------------ 

2. Considerando que, na sequência da regularização contabilística 

preconizada na informação 24/DGF/2020, encontra-se em dívida, à data 

atual, um valor de 57.462,04€, (cinquenta e sete mil, quatrocentos e 

sessenta e dois euros e quatro cêntimos), correspondente aos valores 

respeitantes a rendas dos referidos módulos, desde janeiro de 2018 a 

dezembro de 2020, de acordo com extrato resumo e documento de receita 

nº242/2021, em anexo; ----------------------------------------------- 

3. Considerando que, face à maturidade de tal dívida, o reiterado 

incumprimento do respetivo pagamento, determinará que o Município de 

Chaves possa, com legitimidade, inibir a autorização de utilização de 

tais espaços públicos municipais, por parte da referida empresa; ---- 

4. Considerando que, a empresa “Prazeres da Terra – Produtos 

Regionais”, vem manifestar vontade em promover a regularização do 

referido montante em dívida, de forma faseada, tendo em conta os 

constrangimentos financeiros apresentados e o atual contexto pandémico 

de quebra de rendimentos. ------------------------------------------- 

II – Estratégia a adotar: ------------------------------------------- 

1- Face ao exposto e, compulsada a conta corrente dos documentos 

emitidos e não pagos pela “Prazeres da Terra – Produtos Regionais”, 

num valor total de 57.462,04€ (cinquenta e sete mil, quatrocentos e 

sessenta e dois euros e quatro cêntimos), sugere-se que seja ponderada 

a seguinte estratégia de atuação: ----------------------------------- 

a) Que seja autorizado o pagamento em 48 prestações mensais,  do 

montante da dívida remanescente, em valor mensal de 1.197,12€ (mil 

cento e noventa e sete euros e doze cêntimos), a efetivar até ao dia 

25 de cada mês, até que seja totalmente amortizado o montante total 

em dívida; ---------------------------------------------------------- 

b) A falta de pagamento de uma prestação determinará o apuramento 

de juros de mora e implicará o vencimento de todas as prestações; --- 

c) Que o teor da presente proposta seja apreciado e autorizado pelo 

Sr. Presidente da Câmara, e posterior submissão ao órgão executivo 

municipal, para aprovação; ------------------------------------------ 
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d) Posteriormente, deverá ser promovida a competente notificação à 

empresa “Prazeres da Terra – Produtos Regionais”, para conhecimento. 

Chaves, 13 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Chefe de Divisão Financeira --------------------------------------- 

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

Anexo: listagem de valores em dívida e documento de receita nº 242/2021  

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

2021.05.13. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ MANUEL TEIXEIRA CARVALHO. 

INFORMAÇÃO Nº264/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº264/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 27 de abril de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de José Manuel Teixeira Carvalho, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 03 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 05  de maio de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº256/SIS - 2021, que o Sr. José Manuel Teixeira 

Carvalho, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar o valor das faturas, em prestações.------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 237,16€.-------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

inferior a 250€, a prestação mensal será de 25,00€, pelo que o 

faseamento do pagamento em 10 prestações dá cumprimento ao exigido. 

Sendo 9 prestações no valor de 25€ e a última no valor de 21,07€.---- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a.Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 
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autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 237,16€, em 10 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 12 de maio de 2021.------------------------------------------ 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENG. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.05.13. --------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. ELABORAÇÃO DE ESTUDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

DE RECOLHA DE BIORRESIDUOS PARA O CONCELHO DE CHAVES – FINANCIAMENTO 

FUNDO AMBIENTAL. INFORMAÇÃO Nº267/DA/2021. -------------------------- 

Foi presente a informação nº267/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

A elaboração do estudo municipal para o desenvolvimento de sistemas 

de recolha de biorresiduos para o Concelho de Chaves, sendo este 

financiado pelo Fundo Ambiental, contempla as seguintes fases:------- 

- Elaboração da versão preliminar do estudo;------------------------- 

- Submissão da versão preliminar do estudo na plataforma digital do 

Fundo Ambiental;---------------------------------------------------- 

- Submissão a consulta publica da versão preliminar do estudo;------- 

- Elaboração da versão final;---------------------------------------- 

- Submissão da versão final estudo na plataforma digital do Fundo 

Ambiental;---------------------------------------------------------- 

Nesta fase encontra-se concluída a versão preliminar do estudo (em 

anexo), a qual foi elaborada pela empresa 3 Drivers, contratualizada 

para o efeito e com a coordenação dos técnicos do município, 

nomeadamente: Rodrigo Moreira, Carlos Delmar, Cláudia Ferreira e Luis 

Braz.--------------------------------------------------------------- 

II – PROPOSTA-------------------------------------------------------- 

Assim face ao exposto, propõem-se autorização do Sr. Presidente Dr. 

Nuno Vaz, e posterior retificação pelo órgão executivo na próxima 

reunião de camara dos seguinte procedimentos:------------------------ 

1 - Aprovação da presente versão preliminar;------------------------- 

2 - Autorização da submissão da presente versão preliminar à autoridade 

de gestão (Fundo Ambiental);----------------------------------------- 

3 - Autorizar também, a submissão da versão preliminar do estudo a 

consulta publica, com um período mínimo de 20 dias (seguidos);------- 

Chaves, 14 de maio de 2021------------------------------------------- 

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

Luís Filipe de Carvalho Baia Braz, Eng.------------------------------ 

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

2021.05.14. --------------------------------------------------------
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Visto. Concordo.  Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica. À reunião do executivo municipal para ratificação. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 14.05.2021. ------------ 

 

 

5. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS 

EM AT, MT, BTE, BTN E IP DOS MUNICÍPIOS DE CHAVES, VILA POUCA DE 

AGUIAR, BOTICAS, RIBEIRA DE PENA, MONTALEGRE, VALPAÇOS E AMAT. 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, MINUTA DO CONTRATO E ADJUDICAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CHAVES (EDIFÍCIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). 

INFORMAÇÃO Nº20/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, no dia 7 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal 

de Chaves, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de 

protocolo para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes, 

com vista ao lançamento de um único procedimento por concurso público 

denominado “Concurso público para fornecimento de energia elétrica 

para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP” e que terá 

por objeto a alimentação das instalações alimentadas em alta tensão, 

média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação 

pública dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e a AMAT – Associação de 

Municípios do Alto Tâmega; ----------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 4º do referido 

protocolo, foi designada, como representante do agrupamento, a AMAT -  

Associação de Municípios do Alto Tâmega, para efeitos de condução do 

procedimento de formação do contrato; ------------------------------- 

- Considerando que, no dia 21 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal 

de Chaves, deliberou, por unanimidade, aprovar as peças do presente 

procedimento de formação de contrato, bem como a realização da presente 

despesa; ----------------------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

no dia 16 de dezembro de 2020, aprovou a assunção de compromissos 

plurianuais previstos no Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, bem 

como no Plano de Atividades Municipais onde estão inscritas as despesas 

plurianuais com os encargos da eletricidade – iluminação pública 

(02012101 – 2021-A-40) e encargos das instalações (02020102 – 2021-A-

41); --------------------------------------------------------------- 

- Considerando que, a AMAT enviou, ao Município de Chaves e aos 

restantes Municípios que compõem o agrupamento de entidades 

adjudicantes, o relatório final elaborado pelo júri responsável pela 

condução do presente procedimento; ---------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº3 do artigo 148º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com o n.º3 do artigo 39.º do 

mesmo código, o relatório final, juntamente com os demais documentos 

que compõem o processo de concurso, é enviado ao órgão competente para 

a decisão de contratar; --------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº4 do artigo 148º do 

citado código, conjugado com o n.º3 do artigo 39.º do CCP, cabe ao 

órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação 

de todas as propostas contidas no relatório final, nomeadamente para 

efeitos de adjudicação; --------------------------------------------- 
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- Considerando que, no relatório final, o júri, responsável pela 

condução do presente procedimento, propõe a adjudicação ao concorrente 

“Endesa, S.A.”; ----------------------------------------------------- 

- Considerando que, o preço global, com a componente de acesso às 

redes do fornecimento de energia elétrica às instalações do Município 

de Chaves, é de 3.635.340,17€ (três milhões, seiscentos e trinta e 

cinco mil, trezentos e quarenta euros e dezassete cêntimos), para os 

consumos de energia estimados para 36 meses. ------------------------ 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que o Órgão Executivo Municipal aprove, nos termos do disposto 

no nº4 do artigo 148º do CCP, conjugado com o n.º3 do artigo 39.º do 

mesmo código, o relatório final elaborado pelo júri responsável pela 

condução do presente procedimento; ---------------------------------- 

b) Nos termos do disposto no nº1 do artigo 73º do CCP, que seja 

adjudicado o fornecimento de energia elétrica ao concorrente “Endesa, 

S.A.”, pelo valor de 3.635.340,17€ (três milhões, seiscentos e trinta 

e cinco mil, trezentos e quarenta euros e dezassete cêntimos) para os 

consumos de energia estimados para 36 meses; ------------------------ 

c) Nos termos do disposto no nº1 do artigo 98º do CCP, que seja 

aprovada a minuta do contrato em anexo; ----------------------------- 

d) Nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, que seja 

designado como gestor do contrato, com a função de acompanhar 

permanente a execução deste, o técnico superior, Eng.º José 

Figueiredo. -------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Susana Borges ------------------------------------------------------- 

Em anexo: 2.º Relatório final, 1.º Relatório final, Relatório 

preliminar, minuta do contrato, compromisso e demais documentos que 

compõem o processo de concurso. ------------------------------------- 

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

NA AUSENCIA DO PRESIDENTE, DE 2021.05.10. ---------------------------

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

 

 

6. ADITAMENTO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS CELEBRADO, NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA. PROPOSTA N.º 52/GAPV/2021.- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Ao abrigo da habilitação legislativa de delegação consagrada no 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

(RJSPTP), aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, e em 

conformidade com os artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, com o regime jurídico de delegação de 

competências previsto nos artigos 44.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, os Municípios que integram a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega decidiram delegar as suas competências 

enquanto autoridade de transportes dos serviços públicos de 

passageiros municipais na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, 
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conforme Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

celebrado entre o Município de Chaves e a Comunidade Intermunicipal 

do Alto Tâmega em 18/01/2017, que se anexa; ------------------------- 

2. Com efeito, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega é competente 

para a exploração do mencionado serviço público de transporte de 

passageiros desde logo nos termos dos artigos 7.º e 9.º do RJSPTP, no 

que toca às linhas intermunicipais e às linhas inter-regionais cuja 

competência haja assumido na sequência de contrato celebrado com 

outras comunidades intermunicipais e no que toca às linhas municipais 

dos Municípios nos termos do referido Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências; ------------------------------------------ 

3. Por sua vez, as competências (próprias e delegadas) da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega, conforme enunciado nos pontos 

anteriores, serão exercidas em parte através da celebração de um 

contrato de serviço público com um operador privado selecionado 

através de concurso público (Contrato de Serviço Público) para a 

exploração de uma rede de transporte público de passageiros que 

compreende linhas inter-regionais, linhas intermunicipais e linhas 

municipais, sendo certo que a concretização dos termos e condições 

aplicáveis ao avançado Contrato de Serviço Público se encontra, 

atualmente, numa fase avançada, permitindo antever o tipo e o montante 

de obrigações pecuniárias, e, bem assim, a respetiva duração, 

cifrando-se em 7 anos; ---------------------------------------------- 

5. Nesta conformidade, importa assegurar a aprovação e a celebração 

de Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências celebrado, no âmbito do regime jurídico do serviço 

público de transporte de passageiros, entre o Município de Chaves e a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, em 18/01/2017, tendo por 

objeto a definição dos termos do financiamento para o exercício das 

enunciadas competências delegadas, incluindo o exercício da posição 

contratual da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega no contrato que 

venha a ser celebrado na sequência do procedimento concursal tendente 

à celebração do contrato de serviço público relativo à exploração do 

serviço público de transporte na Região do Alto Tâmega (doravante, o 

Contrato de Serviço Público), e a determinação do valor máximo anual 

de compensação por obrigações de serviço público a pagar ao operador. 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

quadro legal aplicável, tomo a liberdade de sugerir a adoção da 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

a) Aprovar a celebração do Aditamento ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, no âmbito do regime 

jurídico do serviço público de transporte de passageiros, entre o 

Município de Chaves e a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, 

conforme minuta cuja teor de dá aqui por integralmente reproduzida 

para todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta; ---- 

b) Caso o Executivo Municipal se pronuncie favoravelmente, que 

fique, desde já, legitimado o Presidente da Câmara Municipal a assinar 

e ou outorgar, em nome do Município, todos os documentos e ou 

instrumentos jurídicos indispensáveis à sua materialização, atento o 

disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I  da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação; -------------------- 

c) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, em cumprimento da previsão 
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constante na alínea K) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação. -------------------- 

Chaves, aos 14 de maio de 2021. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado, 

no âmbito do regime jurídico do serviço público de transporte de 

passageiros, entre o Município de Chaves e a Comunidade Intermunicipal 

do Alto Tâmega, em 18/01/2017; -------------------------------------- 

- Minuta de Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências, no âmbito do regime jurídico do serviço público de 

transporte de passageiros, entre o Município de Chaves e a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega. -------------------------------------- 

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

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

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

 

 

7. DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE LISTA DE JUÍZES SOCIAIS. PROPOSTA 

N.º 53 /GAPV/2021. ------------------------------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

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

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 5 ---------------------------------------------------  

Votos em branco – 1 -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar a proposta. 

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

 

 

8. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº240/2021. ----- 

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 2. ------------------------------- 

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

DE 2021.05.04. ------------------------------------------------------  

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

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

10.05.2021. -------–------------------------------------------------ 

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

 

 

9. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº01/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº242 /2021. ------------------------ 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

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

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

DE 2021.05.04. ------------------------------------------------------  

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 

07.05.2021. -------–------------------------------------------------ 

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

 

 

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 quatorze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


