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Nº22 – Primeira Reunião 

Ordinária da Câmara   Municipal 

de Chaves -------------------- 

Realizada no dia 19 de outubro 

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

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, 

nesta cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do 

Concelho, realizou-se a primeira 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. Eng. Francisco Baptista 

Tavares, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, 

Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves e comigo, Paulo Jorge 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

elaborada e datada de quinze de outubro de dois mil e vinte e um. --- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, 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 fazendo votos que seja um mandato pautado pela cooperação, 

lealdade institucional, na defesa do interesse da cidade e do Concelho 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo 

Municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com a 

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

a) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula Cidália Fernandes, atleta do Clube de Caça e Pesca 

Desportiva de Chaves, por se tornar a mais recente campeã mundial na 

modalidade de Tiro ao Prato, na variante Trap-5, campeonato disputado 

em Granada, Espanha. ------------------------------------------------ 

Neste Campeonato do Mundo conseguiu um record, partindo 140 dos 150 

pratos atirados, deixando a segunda classificada a 11 pratos de 

distância. Ficou, ainda, dentro dos 30 primeiros entre os 200 

participantes na geral. --------------------------------------------- 

b) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula a Federação Portuguesa de Futebol pela conquista do título 

de Campeão do Mundo de Futsal e enaltece o trabalho, absolutamente 

excecional, levado a cabo pelos treinadores, com raízes em Chaves, 

Jorge Braz, Pedro Palas e Emídio Rodrigues, que ajudaram a escrever 

uma das mais belas páginas de ouro da história do desporto português. 

c) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula o flaviense André Serafim, piloto da Motocane Competição 

Karting, pela conquista do título de Campeão Nacional de Karting, na 

categoria de X30, em prova que decorreu este fim-de-semana, no 

Kartódromo Internacional de Braga. ---------------------------------- 

Em Master, o piloto flaviense foi o mais rápido e revalidou o título, 

sagrando-se bicampeão nesta categoria, numa prova organizada pela 

Associação de Comissários de Desportos Motorizados do Estoril. ------ 
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d) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula a Associação Cultural Desportiva de Santo Estêvão pela 

conquista da Supertaça da Associação de Futebol de Vila Real, na 

modalidade de Futsal feminino. -------------------------------------- 

No retorno da Supertaça AFVR, após a interrupção devido à pandemia do 

Covid-19, o ACD Santo Estêvão venceu o Académico Alves Roçadas por 5 

bolas a 4. ---------------------------------------------------------- 

e) “Feira dos Santos regressa às ruas flavienses” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que de 30 de outubro 

a 1 de novembro, o comércio e a diversão tomam conta da cidade de 

Chaves naquela que é considerada a maior feira de rua do país. ------ 

Após o cancelamento da edição da Feira dos Santos 2020, por força da 

situação pandémica à época, e tendo em conta o levantamento gradual 

das restrições pela Direção-Geral de Saúde, a Câmara Municipal de 

Chaves com a parceria da Associação Empresarial do Alto Tâmega 

(ACISAT), vão realizar a tradicional Feira dos Santos. -------------- 

Realizada em Chaves desde tempos imemoriais, esta tradicional feira 

congrega um vasto conjunto de atividades económicas, que 

tradicionalmente inclui produções rurais, gastronomia, mostras de 

gado, artesanato nacional e internacional, antiguidades, veículos 

automóveis, máquinas agrícolas, vestuário, têxtil lar, calçado e um 

vasto leque de divertimentos, que juntamente com as farturas quentes 

fazem as delícias de todos os que a visitam. ------------------------ 

A organização deseja promover e incutir um novo dinamismo à Feira dos 

Santos depois da paragem forçada do ano passado. A feira, a um ritmo 

crescente, tem vindo a mostrar-se cada vez mais apelativa aos 

expositores e mais participada por visitantes nacionais e 

estrangeiros, com especial destaque para os vizinhos da Galiza. ----- 

Mantendo a tradição, as atividades lúdicas voltam a ser uma forte 

aposta. O concurso pecuário atrairá o melhor gado da região à feira, 

mantendo-se a tradicional “chega de bois”, a atuação de grupos musicais 

e bandas, atividades que complementam e garantem o permanente sucesso 

desta feira. -------------------------------------------------------- 

Destaca-se ainda a gastronomia que, na Feira do Polvo de marcada 

influência Galega, atrai centenas de pessoas, a qual decorre em 

paralelo com a tradicional Feira do Gado. Os restaurantes da cidade 

preparam, em especial para os “Santos”, as suas ementas podendo 

degustar-se entre variados pratos a excelente carne, o bacalhau, o 

pastel de Chaves e os vinhos da região. ----------------------------- 

Os “Santos” engrandecem-se ainda com a participação de todo o comércio 

local, que nestes dias sai para as ruas da cidade, associando-se assim 

à feira, o que anima e dá colorido às artérias da milenar cidade de 

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

f) “Exposição “Barro Preto e Cestaria” no Posto de Turismo do Alto 

Tâmega” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que a exposição “Barro Preto e Cestaria” se encontrou em 

evidência no Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT), numa ação 

promovida pelo PTAT em parceria com a Associação de Desenvolvimento 

de Vilar de Nantes, patente ao público até ao passado dia 17 de 

outubro. ----------------------------------------------------------- 

A exposição foi promovida com o objetivo de dignificar e valorizar as 

atividades artesanais da região do Alto Tâmega, através da promoção e 

preservação, enaltecendo o artesanato como património e uma importante 

herança cultural que carrega consigo a identidade de um povo -------- 

g) “Vidago presta homenagem ao maior benemérito da vila com publicação 

de livro sobre percurso de Bonifácio Alves Teixeira” - Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que um 
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grupo de amigos se reuniu para publicar um livro de tributo àquele que 

consideram o maior benemérito de Vidago, Bonifácio Alves Teixeira, de 

forma a perpetuar no tempo e na memória coletiva as suas ações e 

percurso de vida. -------------------------------------------------- 

A sessão de apresentação da obra literária, que reúne investigação 

vertida em textos de seis coautores - Paulo Jorge Ligeiro Santos 

(prefaciador), Júlio Rodrigues Silva, Teresa Magalhães Cruz, Adelina 

Cristina Fernandes, António Pires de Almeida e João Rodrigues Silva, 

conta o percurso de vida de Bonifácio Alves Teixeira em Portugal e no 

Brasil e a opinião dos autores é unânime: trata-se de um justo e 

merecido tributo ao maior benemérito de todos os tempos na vila de 

Vidago, um homem de carácter altruísta, bondoso, notável, muito à 

frente do seu tempo, que há mais de cem anos apresentava já uma visão 

estratégica de desenvolvimento, centrada na edução, no ensino e na 

cultura. ----------------------------------------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), FRANCISCO BAPTISTA TAVARES. ------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), Senhor Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo começado a 

sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. ---------------- 

De seguida, congratulou-se pela forma como decorreu a cerimónia de 

instalação dos Órgãos Autárquicos, tendo referido que não concordava 

com o teor do discurso proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, 

centrado na sua pessoa, sentindo-se ofendido com o mesmo, e, como 

responsável da coligação “Chaves Primeiro”, sublinha que nunca fez 

qualquer ofensa ou ataque pessoal ao Senhor Presidente. ------------- 

Sente-se motivado e preparado para exercer as suas funções em prol do 

interesse público do Concelho. -------------------------------------- 

Associa-se aos votos de congratulação apresentados pelo Senhor 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 

Disse, ainda, que a “Feira dos Santos”, faz parte da sua infância e 

sempre esteve presente, enquanto Presidente da Câmara de Valpaços, 

considerando tratar-se de uma mais valia para a economia e comércio 

local e para a promoção da região. ---------------------------------- 

Em relação à olaria de Vilar de Nantes, afirmou que a associação nos 

últimos anos não funcionava, tendo-a visitado durante a campanha 

eleitoral concluindo que neste momento está fora de qualquer 

iniciativa cultural deste Concelho. --------------------------------- 

No que se refere à obra publicado relativa ao benemérito Vidaguense 

Bonifácio Alves Teixeira, disse desconhecer tal obra, porém conhece a 

vida e o legado do ilustre benemérito, questionando o Senhor Presidente 

da Câmara acerca de eventuais encargos para o Município com a referida 

publicação. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

subscreve e reitera, de forma integral, o teor da intervenção proferida 

na cerimónia de instalação dos Órgãos do Município. ---------------- 

Salientou que qualquer cidadão atento à campanha autárquica pôde 

perceber que se tratou de uma campanha trauliteira, suja e baixa, 

motivada por ataques de caráter e ódio, sendo a sua convicção plena 

que se se tratou de uma campanha orquestrada. ----------------------- 

Quanto à questão relacionada com a obra que foi publicada, o município 

associou-se, há alguns meses, à publicação, tal como a União de 

Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. 
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Como é hábito, e como forma de apoio/contributo, o Município de Chaves 

procedeu à aquisição de alguns exemplares, como forma da promoção do 

livro e da leitura. ------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, no passado dia 08 de julho – Dia da Cidade -, 

agraciou a título póstumo Bonifácio Alves Teixeira, com a medalha de 

honra, um cidadão que na sua época revelava uma visão de futuro 

estratégica assente na educação/capacitação. ------------------------ 

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

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

palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Francisco Baptista Tavares, tendo, reafirmado que durante a campanha 

eleitoral não ofendeu ninguém, não orquestrou que quer que fosse e 

sente-se ofendido na sua pessoa. ------------------------------------ 

  

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------------ 

Usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo 

começado a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. ----–  

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

congratulação apresentados, anteriormente, pelo Presidente da Câmara, 

bem como aproveitou a oportunidade para propor um voto de congratulação 

ao flaviense Fernando Gonçalves que se sagrou tricampeão nacional de 

XCM, no passado domingo, numa prova disputada em Mortágua. ---------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, para em nome do Município de Chaves 

se associar ao voto de congratulação apresentado, pois é da mais 

inteira justiça. ---------------------------------------------------- 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, FRANCISCO ANTÓNIO 

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

Usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Francisco António 

Chaves de Melo, tendo começado por cumprimentar todos os presentes. -  

De seguida, deu nota que neste dia se assinala o centenário da morte 

do ilustre flaviense António Joaquim Granjo, que morreu brutalmente 

assassinado aos 39 anos, a 19 de outubro de 1921, em Lisboa, quando 

desempenhava as funções de Presidente do Ministério, ou seja, 

Presidente do Governo Português, cargo que equivale hoje ao de 

Primeiro-Ministro, sendo até hoje o único flaviense que desempenhou 

tais funções. ------------------------------------------------------- 

A data da sua morte ficou para sempre registado na História de Portugal 

como “A Noite Sangrenta”, ocorrida durante a 1ª República. ---------- 

 

 

 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

realizada em 30 de setembro de 2021. -------------------------------- 

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

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

Não participaram na votação, deste assunto, o Vereador da coligação 

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Senhor Eng. Francisco Baptista 

Tavares e o Vereador do Partido Socialista, Dr. Nuno André Monteiro 

Coelho Chaves, em virtude de não terem estado presentes na reunião da 

Câmara Municipal a que se refere a ata objeto de aprovação. ---------  
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2. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE. 

PROPOSTA N.º 5/GAPV/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º,  
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, a Câmara Municipal 

pode delegar as suas competências  no respetivo Presidente, com as 

exceções naquele referidas, com possibilidade de subdelegação em 

quaisquer Vereadores, regime este que é complementado pelos artigos 

44.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

em anexo pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na atual 

redação. ----------------------------------------------------------- 

2. Considerando que a delegação de poderes constitui um verdadeiro 
instrumento de desconcentração administrativa, implicando 

modificações na dinâmica da própria estrutura administrativa, com 

vantagens evidentes para o funcionamento dos serviços administrativos. 

3. Considerando que assumem particular acuidade e importância, pela 
estrita conexão com as legítimas expectativas dos munícipes 

beneficiados pela atividade administrativa desenvolvida pelos órgãos 

do município, as atinentes ao planeamento, ordenamento e gestão 

urbanística; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, conforme decorre da própria lei, no elenco das 
competências suscetíveis de delegação da câmara municipal no respetivo 

Presidente, incluem-se, também, matérias relativas à organização e 

funcionamento dos serviços municipais, permitindo, neste particular, 

uma maior agilização, eficácia e eficiência na gestão corrente da 

autarquia, viabilizando, assim, uma sempre desejável aproximação dos 

centros decisores aos seus destinatários. --------------------------- 

5. Considerando ainda a conveniência em incluir num ato administrativo, 
o mais exaustivo possível, as diversas competências a delegar no 

Presidente da câmara Municipal, por forma a permitir uma maior 

segurança jurídica e o mais fácil conhecimento das mesmas por parte 

dos munícipes e dos próprios serviços municipais. ------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito 

II.I - Nestes termos, e atento o enquadramento legal especialmente 

elencado em sintonia com as matérias temáticas a considerar, proponho 

que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 34.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação, conjugado com o artigo 44.º e seguintes do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado em anexo pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, na atual redação, delegar no Presidente e 

autorizar a sua subdelegação nos Vereadores  as seguintes 

competências: ------------------------------------------------------ 

A – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS, APROVADO PELA LEI 

N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO ----------------- 

Delegar no Presidente e autorizar a sua subdelegação nos Vereadores, 

nos termos e limites do n.º 2, do artigo 36.º, do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, conjugado com os 

artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na ulterior 

redação, as competências atribuídas por lei à Câmara Municipal, com 

exceção daquelas que sejam indelegáveis por lei ou reserva expressa 
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da presente proposta de deliberação, as competências previstas no 

artigo 33.º do anexo I da enunciada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na ulterior redação, que a seguir se enumeram: ---------------------- 

1. Executar e velar pelo cumprimento das Deliberações da Assembleia 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

2. Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; 

3. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as 

suas alterações; ---------------------------------------------------- 

4. Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos 

e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja 

autorização de despesa lhe caiba; ----------------------------------- 

5. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes 

a RMMG; ------------------------------------------------------------- 

6. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da 

assembleia municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na 

alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções 

do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de 

dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de 

funções; ----------------------------------------------------------- 

7. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as 

juntas de freguesia contratos de delegação de competências e acordos 

de execução, nos termos previstos na lei; --------------------------- 

8. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os 

domínios de ação do município, designadamente através da adoção de 

planos municipais para a igualdade; --------------------------------- 

9. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, 

em parceria com entidades da administração central; ----------------- 

10.  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; ------------------------------------------------ 

11.  Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas 

em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades 

competentes da administração central e com instituições particulares 

de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 

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

12.  Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a 

beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo 

para a saúde ou segurança das pessoas; ------------------------------ 

13.  Emitir licenças, registos e fixação de contingentes 

relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos; ----------- 

14.  Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da 

construção, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim 

como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, 

perigosos ou tóxicos; ----------------------------------------------- 

15.  Executar as obras, por administração direta ou empreitada; --- 

16.  Alienar bens móveis; ----------------------------------------- 

17.  Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; ----------- 

18.  Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, 

redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de 

bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal; -------------------- 

19.  Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização 

de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 

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

20.  Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; ------- 
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21.  Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;- 

22.  Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados 

nocivos; ----------------------------------------------------------- 

23.  Declarar prescritos a favor do município, após publicação de 

avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas 

perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não 

sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se 

mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua 

conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; ---------- 

24.  Participar em órgãos de gestão de entidades da administração 

central; ----------------------------------------------------------- 

25.  Designar os representantes do município nos conselhos locais;  

26.  Participar em órgãos consultivos de entidades da administração 

central; ----------------------------------------------------------- 

27.  Administrar o domínio público municipal; --------------------- 

28.  Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas 

e demais lugares públicos; ------------------------------------------ 

29.  Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e 

das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; --- 

30.  Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; ------------ 

31.  Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que 

integram o domínio público do município; ---------------------------- 

32.  Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; --------- 

33.  Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; ---------- 

34.  Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de 

qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do 

município; --------------------------------------------------------- 

35.  Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por 

parte do Estado. ---------------------------------------------------- 

Excetuam-se da presente delegação de competências as previstas nas 

alíneas a), b), c) e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), 

hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea a) do 

artigo 39.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação. --------------------------------------------------- 

B – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO, APROVADO 

PELO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO-- 

Delegar no Presidente e autorizar a sua subdelegação nos Vereadores, 

ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do referido Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na ulterior redação, e do n.º 1 do artigo 34.º e 

artigo 32.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação, conjugado ainda com os artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro, na ulterior redação, as seguintes competências: ---- 

1. Concessão de licença administrativa, relativa às operações de 

loteamento e às demais obras previstas no n.º 2, alíneas, a) a f) do 

artigo 4.º do supra referido diploma legal, e praticar os atos 

jurídicos relativos a aprovação de informação prévia; --------------- 

2. Conceder licenças administrativas, designadamente para operações de 
loteamento, obras de urbanização, trabalhos de remodelação de 

terrenos, obras de construção, obras de ampliação, obras de alteração, 

obras de reconstrução, demolição de edificações e demais operações 

urbanísticas que não se encontrem isentas nos termos do referido 

diploma legal; ------------------------------------------------------ 

3. Emitir parecer favorável, em vista à celebração de quaisquer atos 
ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
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resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de 

compartes de prédios rústicos --------------------------------------- 

4. Certificar, para efeitos de Registo Predial, nos termos previstos 
no artigo 6.º, n.º 9; ----------------------------------------------- 

5. Emitir Parecer Prévio, não vinculativo, sobre as operações 

urbanísticas, nos termos previstos no artigo 7.º, n.ºs 2 e 4; ------- 

6. Certificar a promoção de consultas externas, nos termos do artigo 
13.º, n.º 12; ------------------------------------------------------- 

7. Proceder às notificações, nos termos e para os efeitos do previsto 
no artigo 14.º, n.º 4, e no artigo 65.º, n.º 3; --------------------- 

8. Alterar as condições da licença ou comunicação prévia de operação 
de loteamento, nos termos previstos no artigo 48.º, n.º 1; ---------- 

9. Emitir as certidões, nos termos previstos no artigo 49.º, n.ºs 2 e 
3; ----------------------------------------------------------------- 

10. Alterar as condições da licença ou comunicação prévia das obras de 
urbanização, nos termos previstos no artigo 53.º, n.º 7; ------------ 

11. Reforçar, reduzir o montante da caução destinada a garantir a boa 
e regular execução das obras de urbanização, nos termos previstos nos 

n.ºs 4,5 e 6 do artigo 54.º, bem como proceder à sua correção nos 

termos do n.º 3 do mesmo artigo, e acioná-las, nos termos do artigo 

84.º, n.º 3; -------------------------------------------------------- 

12. Fixar as condições e o prazo de execução das obras, nos termos dos 
artigos 57.º e 58.º; ------------------------------------------------ 

13. Fixar o prazo, por motivo devidamente fundamentado, para a execução 
faseada de obra, nos termos previstos no artigo 59.º, n.º 1 e n.º 7; 

14. Designar a Comissão de Vistoria, prevista no artigo 65.º, n.º 2; 
15. Proceder à certificação para efeitos de constituição de propriedade 
horizontal, prevista no artigo 66.º, n.º 3; ------------------------- 

16. Declarar a caducidade e revogar a licença ou a admissão de 

comunicação prévia, nos termos previstos nos artigos 71.º, n.º 5, e 

73.º, n.º 2; -------------------------------------------------------- 

17. Publicitar a emissão de alvará de loteamento, nos termos do artigo 
78.º, n.º 2; -------------------------------------------------------- 

18. Proceder à apreensão de alvarás cassados, nos termos do artigo 
79.º, n.º 4; -------------------------------------------------------- 

19. Apreciar a informação prevista no artigo 80.º-A. ---------------- 
20. Promover a execução de obras, nos termos previstos no artigo 84.º, 
n.º 1; -------------------------------------------------------------- 

21. Proceder ao levantamento do embargo, nos termos previstos no artigo 
84.º, n.º 4; -------------------------------------------------------- 

22. Emitir oficiosamente alvará, nos termos previstos no artigo 84.º, 
n.º 4, e artigo 85.º, n.º 9; ---------------------------------------- 

23. Fixar prazo para a prestação de caução destinada a garantir a 
limpeza e reparação de danos causados em infraestruturas públicas, nos 

termos previstos no artigo 86.º; ------------------------------------ 

24. Proceder à receção provisória e definitiva das obras de 

urbanização, nos termos previstos no artigo 87.º; ------------------- 

25. Determinar a execução de obras de conservação nos termos previstos 
no artigo 89.º, n.º 2, e artigo 90.º; ------------------------------- 

26. Ordenar a demolição total ou parcial de construções, nos termos 
previstos no artigo 89.º, n.ºs 2 e 3, e artigo 90.º; ---------------- 

27. Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, nos termos 

previstos no artigo 90.º, n.º 1; ------------------------------------ 

28. Tomar posse administrativa de imóveis para efeitos de obras 

coercivas, nos termos previstos no artigo 91.º; --------------------- 

29. Ordenar o despejo administrativo de prédios ou parte de prédios, 
nos termos previstos nos artigos 92.º e 109.º, n.ºs 2, 3 e 4; ------- 
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30. Contratar com empresas privadas para efeitos de fiscalização, nos 
termos previstos no artigo 94.º, n.º 5; ----------------------------- 

31. Promover a notificação dos interessados para a legalização das 
operações urbanísticas, fixando um prazo para o efeito, bem como 

solicitar a entrega dos elementos nos termos do artigo 102.º-A, n.º 

1; ----------------------------------------------------------------- 

32. Proceder oficiosamente à legalização, exigindo o pagamento de taxas 
fixadas, nos termos 102.º-A, n.º 8; --------------------------------- 

33. Promover a realização de trabalhos de correção ou alteração por 
conta do titular da licença ou do apresentante da comunicação prévia, 

nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 3; ------------------------ 

34. Aceitar para extinção de dívida dação em cumprimento ou em função 
do cumprimento, nos termos previstos no artigo 108.º, n.º 2; -------- 

35. Prestar a informação, nos termos e para os efeitos previstos no 
artigo 110.º; ------------------------------------------------------- 

36. Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos previstos no 
artigo 117.º, n.º 2; ------------------------------------------------ 

37.  Manter atualizada a relação dos instrumentos jurídicos previstos 
no artigo 119.º; ---------------------------------------------------- 

38. Prestar informações sobre processos relativos a operações 

urbanísticas, nos termos previstos no artigo 120.º; ----------------- 

39. Enviar mensalmente os elementos estatísticos para o Instituto 

Nacional de Estatística, nos termos previstos no artigo 126.º. ------ 

C – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

NO ÂMBITO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI 

N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO ------------------ 

A delegação em referência inclui as competências tanto nas matérias 

delegadas como nas não delegadas, incluindo as empreitadas de obras 

públicas e de locação e aquisição de bens ou serviços, designadamente 

as previstas nas seguintes disposições legais: ---------------------- 

1. Os poderes conferidos pelos artigos, 34.º n.ºs1 e 3, 36.º n.ºs 1 e 

2, 38.º, 39.º n.ºs 2 e 3, 40.º n.ºs 2 e 3, 43.º n.º 3, 50.º n.ºs 2 e 

3, 61.º nºs 1 e 5, 64.º n.º 4, 66.º n.ºs 2, 4 e 5, 67.º n.º 1, 68.º 

n.º 6, 69.º n.º 2, 71.º n.º 2, 73.º n.º 1, 76.º n.º 1, 77.º n.º 2 e 

6, 79.º n.º 4, 81.º n.º 8, 83.º n.º 4, 85.º n.º 1, 86.º 2, 3 e 4, 88.º 

n.º 3, 90.º n.º 6 e 7, 91.º n.º 2, 92.º, 93.º n.º2, 95.º n.º 2, 96.º 

n.º 2, 3 e 4, 98.º n.º 1 e 2, 99.º n.º 1,100.º n.º 1, 102.º n.º 2, 

104.º n.º 3, 105.º n.º 2,3 e 5, 107.º n.º 3, 108.º n.º 1, 112.º, 113.º 

n.º 1, 114.º n.º 1 e 2, 124.º n.º 4, 125.º n.º 1, 126.º n.º 1 e 4,127.º 

n.º 1,128.º n.º 1,132.º n.º 4,133.º n.º 7,134.º alíneas d) e c),140.º 

n.º 1,141.º ,142.º n.º 1,144.º,145.º n.º 1,148.º n.º 3 e 4, 149.º n.º 

1, 150.º n.º 1 e 2, 167.º n.º 5, 170.º n.º 5, 175.º n.º 4, 186.º n.º3 

e 4, 187.º n.º 1, 188.º, 189.º n.º 1, 207.º n.º1, 209.º n.º 1, 212.º 

n.º 5 e 6, 215.º n.º 2 e 3, 216.º, 217.º n.º 1, 219.º n.º 2, 221.º n.º 

1 e 2, 222.º n.º 1, 225.º n.º 2, 226.º n.º 3, 227.º n.º 1, 228.º n.º 

2, 230.º, 233.º n.º 1, 234.º n.º 3, 235.º, 239.º n.ºs 1 e 3, 241.º n.ºs 

3 e 5, 243.º n.º 2, 254.º n.º 1, 255.º n.º 1, 257.º n.º 3, 258.º n.º 

3, 259.º n.º 1, 271.º n.º 2, 273.º, 292.º n.º 3, 319.º n.º 1 e 3, 

320.º, 322.º n.º 1, 325.º n.ºs 1, 2, 3 e 4, 327.º n.º 4, 329.º nºs 1 e 

3, 333.º n.º 1, 334.º n.º 1, 335.º n.º 1, 345.º n.ºs 5 e 7, 346.º n.º 

2, 347.º, 351.º n.º1, 354.º n.º 1, 356.º, 357.º n.ºs 1 e 2, 358.º n.ºs 

1 e 2, 359.º n.º 3, 361.º n.ºs 3, 5 e 7, 362.º n.ºs 1 e 3, 363.º, 364.º 

n.ºs 1, 2, 3 e4, 365.º, 366.º n.ºs 1, 4 e 5, 367.º, 368.º, 371.º n,º 

1, 372.º n.ºs 1, 2, 3 e 4, 373.º n.ºs 2, 3, 4 e 5, 376º/1, 2, 5 e 6, 

377.º n.º 2 alínea a), 378.º n.º 3 e n.º 6 alínea a), 379.º n.º 1, 

380.º, 385.º n.ºs 1, 2 e 3, 386.º n.ºs 1 e 2, 387.º, 390.º n.º 1, 391.º 

n.ºs 1 e 3, 392.º n.º 3, 393.º n.ºs 1 e 2, 394.º n.ºs 1, 2, 3, 5 e 7, 
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395.º n.ºs 4, 6, 7 e 8, 396.º n.ºs 2 e 3, 397.º n.ºs 6 e 7,398.º n.ºs 

5, 6 e 7, 401.º n.º 3, 402.º n.º 1, 403.º n.º 1, 404.º n.ºs 1, 2, 3 e 

4, 405.º n.ºs 1 e 2, 435.º, 436.º, 442.º n.ºs 1 e 2, 443.º n.º 3, 444.º 

n.º 3, 448.º n.º 1, 453.º n.º 2, 455.º n.º 2 e 472.º n.º 2, do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de janeiro, e ulteriores alterações; -------------------------------- 

2. Autorizar, com base no disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos Públicos, em conjugação com a previsão constante no n.º 

2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na atual 

redação, a competência para autorizar a contratação de empreitadas de 

obras públicas até ao limite de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e 

oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos); -- 

3. Autorizar com base no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, em conjugação com a previsão constante no n.º 2 do artigo 

29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na atual redação a 

competência para autorizar despesas com locação e aquisição de bens e 

serviços até ao limite de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e oito 

mil cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos); ------- 

4. Os poderes necessários à instrução dos procedimentos e à execução 

das deliberações tomadas em reunião de câmara, incluindo as relativas 

às empreitadas de obras públicas e à locação e aquisição de bens e 

serviços acima dos limites fixados nos pontos 2 e 3. ---------------- 

D – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NOS TERMOS 

DAS DISPOSIÇÕES COMBINADAS PREVISTAS, RESPETIVAMENTE, NA ALÍNEA BB) 

DO N.º 1, DO ARTIGO 33.º E DO ARTIGO 34.º, DO ANEXO I, DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, E N.º 2, DO ARTIGO 18.º DO DECRETO-LEI N.º 

197/99, DE 8 DE JUNHO, NA ULTERIOR REDAÇÃO -------------------------- 

Considerando que assumem particular acuidade e importância, pela sua 

estrita conexão com as legítimas expetativas dos munícipes 

beneficiadores da atividade desenvolvida pelo Município, as matérias 

atinentes, designadamente, à execução de obras ou reparações por 

administração direta ou empreitada nas áreas da educação, da ação 

social, de abastecimento de água e saneamento, pavimentação de ruas e 

passeios, entre outras; --------------------------------------------- 

Considerando que a execução de tais obras tem um caráter imprevisto e 

urgente, as quais têm que ter uma resposta e resolução eficiente, 

eficaz e célere, em nítido benefício da população em geral, não podendo 

aguardar pela intervenção da Câmara Municipal; ---------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na atual redação, a Câmara 

Municipal pode autorizar a realização de obras ou reparações por 

administração direta até € 149.639,36, podendo este valor ser 

aumentado com a intervenção da Assembleia Municipal; ---------------- 

Considerando que a figura de delegação de poderes, constituindo um 

fenómeno de desconcentração administrativa, irá permitir uma maior 

eficácia e eficiência no tratamento de processos desta natureza, 

garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da 

competente decisão administrativa; ---------------------------------- 

Considerando que, por isso, urge conferir segurança e certeza 

jurídicas aos atos e diligências praticados pelo Presidente da Câmara, 

tornando-se, para o efeito, necessária a prática do ato de delegação 

de competências, com vista ao normal funcionamento dos serviços 

administrativos do Município, à luz da lei habilitante corporizada 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, ambos na atual redação; ------------------------------ 
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Neste enfoque, ao abrigo das disposições combinadas previstas, sobre 

a matéria, respetivamente, na alínea bb), do n.º 1, do artigo 33.º e 

artigo 34.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no n.º 

2, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, ambos na 

atual redação, e no artigo 44.º e artigo 47.º do Código do Procedimento 

Administrativo, importa ainda considerar a delegação no Presidente da 

Câmara Municipal da seguinte competência: --------------------------- 

1. Autorizar a realização de obras por administração direta ou 

empreitada até € 149.639,36, partindo da estimativa da Divisão de 

Gestão Financeira, e relativa à execução de tais obras, em anos 

economicamente anteriores, e considerando, de forma individual e 

concreta, a sua natureza, as mesmas não ultrapassam o valor previsto, 

em moeda antiga, de 30 mil contos, nos termos do disposto no n.º 2, 

do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, ambos na 

atual redação. ------------------------------------------------------ 

E – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA POLUIÇÃO SONORA 

– REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO – CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

– ARTIGO 15.º, DO DECRETO-LEI N.º 9/2007, DE 17 DE JANEIRO, NA ULTERIOR 

REDAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

Considerando que o Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na 

ulterior redação, consagra o Regulamento Geral do Ruído; ------------ 

Considerando que o exercício de atividades ruidosas temporárias pode 

ser autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante licença especial de ruído, de acordo com o disposto no n.º 

1, do artigo 15.º do mesmo Regulamento; ----------------------------- 

Considerando que a realização de espetáculos de diversão, feiras, 

mercados ou manifestações desportivas, incluindo os que envolvam a 

circulação de veículos com motor, na proximidade de edifícios de 

habitação, escolas, hospitais ou similares é interdita em qualquer dia 

ou hora, salvo se autorizada por meio de licença especial de ruído; 

Considerando ainda que a competência para a concessão da aludida 

licença – licença especial de ruído –, está legalmente atribuída à 

Câmara Municipal, de acordo com as disposições combinadas previstas 

no n.º 1, do artigo 15.º, do referido Regulamento e na alínea y), do 

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

ulterior redação, podendo ser delegada no seu Presidente, por força 

da aplicação do disposto no n.º 1, do artigo 34.º, do anexo I, da Lei 

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

Neste enquadramento, ao abrigo das disposições combinadas previstas 

sobre a matéria, respetivamente, no artigo 15.º do Decreto-lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro, na alínea y) do artigo 33.º e no n.º 1, do 

artigo 34.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e nos artigos 44.º e 47.º do Código do Procedimento Administrativo, 

todos os diplomas na redação ulterior, é de considerar a delegação no 

Presidente da Câmara Municipal da seguinte competência: ------------- 

1. Conceder licenças especiais de ruído, nos termos, e para os efeitos, 
previstos no artigo 15.º, do Regulamento Geral do Ruído, estatuído no 

Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na ulterior redação. ------ 

F – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO RESPETIVO 

PRESIDENTE DA CÂMARA, COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES E 

NOS DIRIGENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO 

DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE ATIVIDADES 

DIVERSAS ANTERIORMENTE COMETIDAS AOS GOVERNOS CIVIS, APROVADO PELO 

DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO ---- 

Considerando que o Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro e 

ulteriores alterações, regula o regime jurídico do licenciamento do 
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exercício e da fiscalização das atividades diversas e enunciadas no 

seu artigo 1.º; ----------------------------------------------------- 

Considerando que, à luz do disposto no n.º 1, do artigo 3.º do referido 

diploma legal, as competências conferidas à Câmara Municipal podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos 

Vereadores e nos dirigentes dos serviços municipais; ---------------- 

Considerando que os poderes transferidos para os Municípios, no âmbito 

do aludido diploma legal, podem ser delegados no Presidente da Câmara, 

com poderes de subdelegação nos termos gerais, de acordo com o disposto 

no artigo 5.º, do Decreto-lei n.º 264/2002, de 25 de novembro; ------ 

Neste enfoque, ao abrigo das disposições combinadas previstas, sobre 

a matéria, respetivamente, no Decreto-lei n.º 264/2002, de 25 de 

novembro, no Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro e ulteriores 

alterações, e nos artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código do Procedimento 

Administrativo, é de considerar a delegação no Presidente da Câmara 

Municipal, com faculdade de subdelegação nos Vereadores e nos 

dirigentes municipais, das seguintes competências: ------------------ 

1. Atribuição de Licença para o exercício da atividade de espetáculos 

de natureza desportiva e de divertimentos públicos; ----------------- 

2. Atribuição de Licença para o exercício da atividade de acampamentos 

ocasionais; -------------------------------------------------------- 

3. Instrução dos processos contraordenacionais correlacionados com as 

atividades previstas Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro e 

ulteriores alterações. ---------------------------------------------- 

G – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL SOBRE BLOQUEAMENTO, REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS -------- 

Considerando que o artigo 5.º do Decreto-lei n.º 44/2005, de 23 de 

fevereiro e ulteriores alterações, determina que a fiscalização do 

cumprimento das disposições do Código da Estrada e legislação 

complementar incumbe às Câmaras Municipais, nas vias públicas sob a 

respetiva jurisdição, sem prejuízo das competências atribuídas a 

outras entidades públicas, designadamente Polícia de Segurança Pública 

e Guarda Nacional Republicana; -------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com o disposto na alínea rr), do n.º 1, 

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

ulterior redação, compete à Câmara Municipal deliberar sobre o 

estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos; ------ 

Considerando que a competência da Câmara Municipal de Chaves pode ser 

delegada no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação em 

qualquer dos Vereadores, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 

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

redação; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o executivo camarário aprovou, em sua reunião 

ordinária realizada no dia 25/09/2008, o Regulamento Municipal sobre 

Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, instrumento regulamentar 

que define as regras e procedimentos a adotar para o bloqueamento, 

remoção e recolha de veículos em situação de estacionamento abusivo, 

nos termos previamente definidos no Código da Estrada e legislação 

complementar; ------------------------------------------------------ 

Neste enfoque, em coerência com as razões anteriormente aduzidas, ao 

abrigo das disposições combinadas previstas, sobre a matéria, 

respetivamente, no n.º 1, do artigo 34.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, e nos artigos 44.º, 46.º e 

47.º do Código do Procedimento Administrativo, é de considerar a 

delegação no Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de 
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subdelegação no Vereador responsável pela respetiva área de 

intervenção municipal, das seguintes competências: ------------------ 

1. Promover a remoção imediata para depósito ou parque municipal de 

qualquer veículo que se encontre numa das situações previstas no artigo 

5.º, do retrocitado Regulamento; ------------------------------------ 

2. Determinar o bloqueamento, através de dispositivo adequado, de 

veículos, nos termos previstos no artigo 6.º, do referido Regulamento; 

3. Designar o local para o qual será efetuada a remoção dos veículos 

que se encontrem numa das situações previstas no artigo 5.º, do 

Regulamento Municipal sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de 

Veículos; ---------------------------------------------------------- 

4. Determinar o destino final a dar aos veículos removidos, quando 

verificada a situação de abandono de veículos, nos termos das 

disposições combinadas previstas, respetivamente, nos n.ºs 4 e 5, do 

artigo 12.º e no n.º 1, do artigo 20.º, todos do Regulamento Municipal 

sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos; ----------------- 

5. Proceder ao encaminhamento dos veículos removidos para um operador 

de gestão de resíduos devidamente licenciado pelas entidades 

competentes, nos termos do n.º 2, do artigo 20.º, do Regulamento 

Municipal sobre Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos. ------- 

H – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES E DESTES NOS RESPETIVOS 

DIRIGENTES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE ACESSO E 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMÉRCIO, SERVIÇOS E RESTAURAÇÃO, APROVADO 

PELO DECRETO-LEI N.º 10/2015, DE 16 DE JANEIRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO - 

Considerando que compete à Câmara Municipal administrar o domínio 

público municipal, de acordo com o disposto na alínea qq), do n.º 1, 

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

ulterior redação; --------------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do artigo 34.º anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, a Câmara municipal pode delegar 

as suas competências no Presidente, com possibilidade de subdelegação 

em qualquer dos vereadores; ----------------------------------------- 

Considerando que o Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro consagrou 

um único regime jurídico de acesso e exercício das atividades comércio, 

serviços e restauração (RJACSR); ------------------------------------ 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º1, do artigo 15.º do 

Decreto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na ulterior redação, 

compete à Camara Municipal analisar e deliberar sobre o pedido de 

autorização relativo à ocupação do espaço público municipal; -------- 

Considerando que compete ao Município territorialmente competente a 

emissão de autorização para acesso às atividades previstas no artigo 

5.º do RJACSR, aprovado pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

Considerando que compete ao Município, enquanto autoridade competente 

para a emissão da permissão administrativa, proceder à verificação da 

conformidade do pedido de autorização com os dados e elementos 

instrutórios exigidos, proceder à emissão de despacho de convite ao 

aperfeiçoamento pedido, e proceder à decisão de indeferimento liminar 

do pedido, nos termos do disposto no n.ºs 2 e 3, do artigo 8.º do 

Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na ulterior redação; ----- 

Considerando que compete ao município, enquanto autoridade competente 

para a emissão da permissão administrativa, designar um gestor de 

procedimento, nos termos previsto no n.º 6, do artigo 8.º, e n.º 4 do 

artigo 12.º, ambos do RJASR, a quem compete assegura o normal 

desenvolvimento da tramitação processual, acompanhando, nomeadamente 
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a instrução, o cumprimento de prazos, a prestação de informação e os 

esclarecimentos aos interessados, bem como promover a consulta à DGAV 

(n.º 2, do artigo 10.º do RJACSR); ---------------------------------- 

Considerando que não tendo o legislador atribuído ao Presidente da 

Câmara a competência para o procedimento de autorização “simples” à 

semelhança da posição assumida, de forma expressa e inequívoca, 

relativamente ao procedimento de autorização conjunta, deve entender-

se que a referência ao município nos artigos 5.º, 8.º e 9.º do RJACSR 

visa a atribuição das competências neles contempladas ao órgão 

executivo, para o procedimento do pedido de autorização; ------------ 

Considerando que a figura de delegação de poderes, constituindo um 

fenómeno de desconcentração administrativa, irá permitir uma maior 

eficácia e eficiência no tratamento de processos administrativos, 

garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da 

competente decisão administrativa; ---------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 44.º do 

Código do procedimento Administrativo, os atos praticados ao abrigo 

de delegação ou subdelegação de poderes valem como se tivessem sido 

praticados pelo delegante ou subdelegante; -------------------------- 

Neste enquadramento, ao abrigo das disposições combinadas, previstas 

sobre a matéria, respetivamente, na alínea qq), do n.º1, do artigo 

33.º e artigo 34.º, ambos do anexo I, da Lei n.º 75/2013, na ulterior 

redação, nos artigos 5.º, 8.º, 12.º e 15.º, do Decreto-lei n.º 10/2015, 

de 16 de janeiro, na ulterior redação, e os artigos 44.º, 46.º e 47.º 

do Código do Procedimento Administrativo, é de considerar a delegação 

no Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegação no 

Vereador responsável pela respetiva área de intervenção municipal, das 

seguintes competências: --------------------------------------------- 

1. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos 
Vereadores, a competência para analisar e decidir sobre o pedido de 

autorização relativo à ocupação do espaço público municipal, prevista 

no artigo 15.º, do Decreto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro; 

2. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos 
Vereadores, a competência para autorizar o averbamento na autorização, 

previsto no n.º 3, do artigo 5.º do RJACSR, no caso de alteração 

significativa das condições de exercício das atividades previstas no 

n.º 1, da referida disposição normativa, bem como a alteração da 

titularidade do estabelecimento; ------------------------------------ 

3. Delegar no Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação nos 
Vereadores e destes nos Dirigentes dos serviços municipais, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

i) A direção da instrução do procedimento administrativo de 

autorização, previsto no artigo 8.º do RJACSR, sem prejuízo das 

competências do gestor do procedimento elencadas no n.º 6, do mesmo 

artigo e no n.º 2, do artigo 10.º; ---------------------------------- 

ii) As competências previstas no artigo 8.º do RJACSR quanto à 

verificação da conformidade do pedido de autorização com os dados e 

elementos instrutórios exigidos, ------------------------------------ 

iii) A emissão de despacho de convite ao aperfeiçoamento no prazo de 5 

dias (artigo 8.º n.º 2 do RJACSR); ---------------------------------- 

iv) A designação do gestor do procedimento para cada procedimento; - 

v) Decidir sobre o indeferimento liminar do pedido de autorização 

por não se encontrar instruído com todos os elementos devidos, de 

acordo com o disposto na última parte do n.º 3, do artigo 8.º do 

RJACSR. ------------------------------------------------------------ 
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I – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES E DESTES NOS RESPETIVOS 

DIRIGENTES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO REGIME DA DIREÇÃO DO PROCEDIMENTO, 

À LUZ DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, APROVADO EM ANEXO PELO 

DECRETO-LEI N.º 4/2015, DE 07 DE JANEIRO ---------------------------- 

Neste enquadramento, ao abrigo das disposições combinadas, previstas 

sobre a matéria, respetivamente, no artigo 55.º, n.ºs 2, 3 e 4, e nos 

artigos 44.º, 46.º e 47.º, todos do Código do Procedimento 

Administrativo, é de considerar a delegação no Presidente da Câmara 

Municipal, com faculdade de subdelegação nos Vereadores e nos 

dirigentes municipais, das seguintes competências: ------------------ 

1. As competências necessárias à instrução dos procedimentos e à 

execução das deliberações da competência da Câmara Municipal. ------- 

J – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE, 

COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES, ESPECIALMENTE AS 

SEGUINTES: --------------------------------------------------------- 

1. Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a 
atividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta 

definida, e aplicar sanções em matéria de segurança contra os riscos 

de incêndio, abrangendo as competências previstas nos artigos 17.º a 

19.º e 24.º do Decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

2. Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais 
e especiais de salubridade, segurança e estética das edificações 

previstas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951; -------------------- 

3. Quanto à Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 
as previstas nos artigos 1.º, 3.º, 9.º, 19.º a 26.º, 28.º, 29.º, 31.º, 

35.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na ulterior redação. ------- 

4. Quanto ao licenciamento de áreas de serviço que se pretendam instalar 
na rede Viária Municipal, a que se referem os artigos 3.º, 4.º e 7.º 

do Decreto-lei n.º 260/2002, de 23 de novembro. --------------------- 

5. Quanto à atividade e ao mercado dos transportes em táxi, emitir 
licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e 

respetivos averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de 

contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos, 

incluindo os previstos nos artigos 13.º, 14.º, n.º 2 do artigo 27.º e 

30.º todos do Decreto-lei n.º 251/98, de 11 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 156/99, de 14 de setembro, e Lei 

n.º 106/2001, de 31 de agosto, pelo Decreto-lei n.º 41/2003, de 11 de 

março, e pelo Decreto-lei n.º 4/2004, de 6 de janeiro; -------------- 

6. Quanto à matéria de Procedimento e Processo Tributário, as previstas 
na alínea c) do artigo 15.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na 

ulterior redação (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais). -------------------------------------------------- 

II.II – Sequencialmente, e atento o enquadramento legal exposto até 

então, proponho ainda que a Câmara Municipal delibere: -------------- 

A) Ratificar todos os atos administrativos entretanto praticados 

que estejam em conformidade com a delegação de competências objeto da 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

B) Proceder à divulgação pública do teor integral da deliberação 

que venha a ser tomada sobre esta proposta, através da afixação de 

editais, nos lugares de estilo, e inserção permanente na página da 

internet do município, bem como, dê-se conhecimento da mesma a todos 

os serviços municipais, por meio de circular informativa; à luz da 

previsão constante no artigo 56.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
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12 de setembro, na ulterior redação, e n.º 2, do artigo 47.º, do Código 

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

Chaves, 15 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. FIXAÇÃO DE UM VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, AO ABRIGO DO 

REGIME EXCECIONAL PREVISTO NO N.º 2, DO ARTIGO 58.º, DA LEI N.º 169/99, 

DE 18 DE SETEMBRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO. PROPOSTA N.º 6/GAPV/2021. --- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação e enquadramento legal ------------------------------ 

Considerando o quadro de competências previsto na Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na ulterior redação, bem como o regime de constituição, 

composição e organização dos órgãos das autarquias locais reguladas 

na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; ---------------------------- 

Considerando a panóplia de atribuições e competências legalmente 

confiadas às autarquias locais em diversas áreas de intervenção 

municipal, incrementada pela lei quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais, aprovada pela Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto, densificada pelos diplomas setoriais entretanto 

publicados, sendo certo que os municípios vêm assumindo um 

protagonismo cada vez mais decisivo na resolução e satisfação concreta 

das necessidades das populações locais; ----------------------------- 

Considerando, por conseguinte, que a gestão municipal é hoje uma tarefa 

extremamente exigente, impondo, aos titulares dos cargos políticos 

responsáveis pela sua orientação, um estudo permanente e continuado 

dos dossiers atinentes às diversas áreas de intervenção municipal, 

apresentando propostas de atuação e participando ativamente na 

definição estratégica dos objetivos a prosseguir em prol das 

populações locais; -------------------------------------------------- 

Considerando, por último, que a assunção de tais competências e 

atribuições, integradoras do núcleo essencial do mandato autárquico 

confiado aos responsáveis políticos da Autarquia, exige, regra geral, 

a sua total disponibilidade e permanência para garantir, com o sucesso 

pretendido, a condução política dos dossiers correlacionados com as 

diversas áreas de intervenção Municipal que estão sob a sua alçada ou 

responsabilidade. -------------------------------------------------- 

Considerando, à luz da previsão constante no n.º 2, do artigo 58.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na ulterior redação, que compete 

à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presidente, fixar o 

número de Vereadores em regime de tempo inteiro, sempre que seja 

ultrapassado o limite legalmente fixado, que, no caso em concreto do 

Município de Chaves, se traduz, na existência de dois vereadores em 

regime de tempo inteiro, à luz do disposto na alínea c), do n.º 1, do 

artigo 58.º. -------------------------------------------------------- 

Considerando, de acordo com o disposto no n.º 2, do retromencionado 

artigo, que compete à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo 

Presidente, fixar o número de Vereadores em regime de tempo inteiro 

que exceda os limites legalmente previstos, conforme decorre do ponto 

anterior. ---------------------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 
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Destarte, de acordo com as razões de facto e de direito acima 

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

termos do disposto no n.º 2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, na ulterior redação, a aprovação da seguinte proposta: - 

a) Que seja autorizado o regime de exercício de funções correspondentes 

a mais um Vereador a Tempo Inteiro, alargando-se, por esta via 

excecional, o seu número para 3 Vereadores a Tempo Inteiro; --------- 

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

Executivo Camarário, competirá ao Presidente da Câmara, nos termos do 

disposto no n.º 4, do referido artigo, escolher o Vereador que irá 

exercer as funções a tempo inteiro – 3 Vereadores a tempo inteiro -, 

fixando as áreas de intervenção municipal e determinando o regime do 

respetivo exercício. ------------------------------------------------ 

Chaves, 15 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

4. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. PROPOSTA 

N.º7/GAPV/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando a panóplia de competências legalmente previstas a favor 

do Executivo Municipal, órgão protagonista da gestão autárquica por 

excelência, e consagradas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação, disciplinadora do funcionamento dos Órgãos das 

Autarquias Locais e respetivas competências; ------------------------ 

Considerando que, numa lógica de desconcentração e ou agilização dos 

poderes administrativos aí fixados, poderá a Câmara Municipal delegar 

no seu Presidente a responsabilidade decisória com incidência numa 

vasta área de intervenção municipal indissociável das competências 

originariamente confiadas a tal Órgão Executivo; -------------------- 

Considerando o conjunto de competências próprias legalmente estatuídas 

a favor do Presidente da Câmara, conforme decorre da aplicação do 

disposto no artigo 35.º, do Anexo I, da retrocitada Lei, podendo, 

agora, afirmar-se, sem hesitação, que o Presidente da Câmara constitui 

um verdadeiro órgão singular do Município, enquanto centro de 

imputação e formação de vontades, libertando-se, por esta via, o Órgão 

Executivo Municipal para a apreciação das questões estratégicas 

correlacionadas com a atividade municipal; -------------------------- 

Considerando que, nos termos da credencial legal prevista no artigo 

40.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sob a epígrafe, 

“Periodicidade das reuniões”, a Câmara Municipal tem uma reunião 

ordinária semanal, ou quinzenal, se o julgar conveniente; ----------- 

Considerando a experiência administrativa vivida sobre o funcionamento 

do aludido Órgão, o mesmo poderá dar resposta cabal ao dever legal de 

decidir, sem colocar em crise a conveniência, eficácia e eficiência 

dos serviços municipais respetivos, estabelecendo-se uma periodicidade 

quinzenal das reuniões ordinárias, sem prejuízo, como é óbvio, da 

convocação de reunião extraordinária, na observância dos pressupostos, 

legalmente, fixados no artigo 41.º da mesma Lei; -------------------- 

Considerando, por último, que nos termos do disposto no n.º 2, do 

artigo 49.º, do Anexo I, da mesma Lei, sob a epígrafe “Sessões e 
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Reuniões”, os órgãos executivos das autarquias locais realizam, pelo 

menos, uma reunião pública mensal. ---------------------------------- 

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

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

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

termos e para os efeitos do disposto no artigo 40.º, do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, a aprovação 

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

1. Que a próxima reunião ordinária do executivo camarário se realize, 

a título excecional, no próximo dia 28/10/2021, pelas 15:00 horas, em 

virtude da assunção de compromissos prévios inadiáveis; ------------- 

2. Que as reuniões ordinárias do executivo camarário tenham uma 

periodicidade quinzenal, realizando-se as mesmas, à quinta-feira, 

pelas 09:30 horas, no “Salão Nobre”, do Edifício dos Paços do Concelho, 

com início no próximo dia 11/11/2021; ------------------------------- 

3. Que, se o dia da reunião ordinária do Executivo Municipal coincidir 

com o dia feriado ou em dia em que os serviços municipais não estejam 

abertos ao público, a mesma tenha lugar no dia útil imediatamente a 

seguir, no lugar e hora indicados na alínea anterior; --------------- 

4. Que, nos termos do disposto no artigo 49.º, do Anexo I, da 

retrocitada Lei, a reunião pública do Executivo Municipal seja a última 

de cada mês; -------------------------------------------------------- 

5. Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por 

parte do Executivo, que a mesma seja publicitada pelos meios, formas 

e locais legalmente estatuídos para o efeito. ----------------------- 

Chaves, 15 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

Cronograma das reuniões ordinárias da Câmara Municipal durante o ano 

de 2021 ------------------------------------------------------------- 

Ano 2021 

Outubro 28 

Novembro 
11 

25 (Reunião Pública Mensal) 

Dezembro 
09 

23 (Reunião Pública Mensal) 

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

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

 

 

5. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA – COMPETÊNCIA 

PARA AUTORIZAR A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, NO ÂMBITO DAS 

DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA ALÍNEA B), DO N.º 1, DO ART.º 22, DO DL 

197/99, DE 8 DE JUNHO. PROPOSTA Nº 08/GAP/2021. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Fundamentação: ---------------------------------------------- 

a) Nos termos do disposto na LCPA, aprovada pela Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua atual redação, vieram a ser consagradas as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 

entidades públicas, sendo que, de acordo com o disposto na alínea b), 

do artigo 3.º, da referida Lei, são compromissos plurianuais os 

compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais 
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do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que 

o compromisso é assumido; ------------------------------------------- 

b) Tendo em conta que, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-

privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, 

quando envolvam entidades da administração local, nos termos do 

disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei 8/2018, de 21 

de fevereiro, na sua atual redação; --------------------------------- 

c) Considerando que, nos termos das disposições combinadas na alínea 

c), do n.º 1, do artigo 6.º e n.º 4, do artigo 16.º, ambos da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, ambos na sua atual redação, a Assembleia 

Municipal tem aprovado, desde o ano de 2012, até à presente data, uma 

autorização genérica para dispensa de autorização prévia favorável à 

assunção de compromissos plurianuais nos casos seguintes: ----------- 

• Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano 

ou ----------------------------------------------------------------- 

• Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€ (noventa e 

nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito 

cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração 

e o prazo de execução de três anos; --------------------------------- 

d) Considerando que, nos termos do disposto do n.º 3, do artigo 6,º, 

da LCPA, na sua atual redação, encontra-se expressamente previsto que 

“nas situações em que o valor do compromisso plurianual é inferior ao 

montante a que se refere a alínea b) do n.º1, do artigo 22.º, do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea 

c), do n.º 1, pode ser delegada no Presidente da Câmara”; ----------- 

e) Considerando que a figura da delegação de poderes, traduzindo um 

fenómeno de desconcentração administrativa, permite mais eficácia e 

eficiência no tratamento de processos administrativos, garantindo-se, 

por esta via, uma maior celeridade na obtenção da competente decisão 

administrativa; ---------------------------------------------------- 

f) Considerando que, mediante proposta 33/GAP/2018, de 18 de maio de 

2018, veio a ser contemplado o mecanismo da delegação de competências 

em matéria de autorização para a assunção de compromissos plurianuais, 

no âmbito das disposições previstas na alínea b), do n.º 1, do artigo 

22.º, do DL 197/99, de 8 de junho, tendo a mesma sido sancionada pela 

Assembleia Municipal, em sua sessão de junho de 2018; --------------- 

g) Considerando que, tal autorização genérica, encontra-se ainda 

consagrada nos documentos que integram os instrumentos de gestão 

financeira em vigor – demonstrações Previsionais (2021-2025) 

designadamente no n.º 7, da alínea B), do artigo 11.º, do “Articulado 

do orçamento”, sancionados pela Assembleia Municipal em sua sessão 

realizada em 16 de dezembro de 2021. -------------------------------- 

II – Da Proposta: -------------------------------------------------- 

1. Face ao exposto e tendo em conta as razões de facto e de direito 

invocadas, e tendo em vista conferir certeza jurídica ao ato 

delegatório a produzir efeitos para o mandato dos órgãos autárquicos, 

que agora se inicia, dever-se-á agendar a presente proposta à próxima 

reunião do órgão executivo, para aprovação e posteriormente, a sua 

submissão, à Assembleia Municipal, para efeitos ratificação de tal 

decisão administrativa, nos termos do disposto e para o disposto no 

artigo 164.º do CPA; ------------------------------------------------ 

2. Até ao momento de tais aprovações pelos órgãos municipais 

competentes, encontra-se salvaguardada a autorização para a assunção 
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de compromissos plurianuais, no âmbito das disposições previstas na 

alínea b), do n.º 1, do artigo  22.º, do DL 197/99, de 8 de junho, ao  

abrigo  das  disposições  consagradas  no  n.º 7, da  alínea B), do 

artigo 11.º, do “Articulado do orçamento” e aprovadas aquando da 

aprovação dos instrumentos e gestão financeira (2021-2025), pelos 

órgãos municipais competentes; -------------------------------------- 

3. Por último, caso a presente proposta seja aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, dever-se-á proceder à divulgação pública da 

mesma, através da afixação de editais, nos lugares de estilo e, 

concomitantemente, à sua publicação no boletim municipal, bem como, 

ser dado conhecimento da mesma a todos os serviços municipais, por 

meio de circular informativa, de acordo com o disposto no artigo 56.º, 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação 

e no n.º 2, do artigo 47.º, do CPA – Código do procedimento 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

Chaves, 15 de outubro de 2021. ------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

6. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 – 27ª E 28ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

30/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 ------------------------------------------------- 

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; --- 
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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

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

Valor Validação

37 189 602,27 €        

19 626 546,79 €        

2 502 321,22 €          

37 189 602,27 €        

19 626 546,79 €        

17 563 055,48 €        

2 322 378,38 €          

15 240 677,10 €        

37 189 602,27 €        

1 859 480,11 €          

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

12/09/2021

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 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
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c) Que seja submetida a presente proposta, à próxima reunião do 

órgão executivo, para aprovação, nos termos previstos na alínea d), 

do artº 33, do anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação. ----------------------------------------------------------- 

Chaves, 15 de outubro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2021 – 27ª 

e 28º -------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/09/24. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

7. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINARIA À SANTA 

CASA DA MISERICORDIA DE CHAVES. PROPOSTA N. 1/GAP/21. --------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que nos termos do previsto nas alíneas d) e m) do n.º 2, 

do art.º 23º, do Anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, 

encontram-se consagradas as atribuições dos Municípios em matéria de 

Educação e Promoção do Desenvolvimento, tendo em vista apoiar projetos 

de melhoria e otimização de instalações e oferta educativa do concelho, 

na senda da garantia de qualidade do Serviço Educativo prestado ao 

cidadão. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artº. 33, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, 

no âmbito das suas competências materiais, 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. ------------------------ 

Considerando que a Santa Casa da Misericórdia é uma instituição 

Particular de Solidariedade Social, uma associação de fiéis, de 

iniciativa privada com estatuto de IPSS, cuja missão consiste na 

prestação de serviços e apoio a cidadãos em situação de carência e 

vulnerabilidade, desenvolvendo atividades de relevante interesse no 

apoio social e educativo, tendo em vista o combate à exclusão social 

e acompanhamento de casos referenciados e sua resolução através e 

ações de integração e melhoria das condições habitacionais, saúde, 

sociais e educacionais. --------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que a Instituição retro mencionada celebrou um Contrato-

Programa com o Município destinado à requalificação de equipamentos 

sociais, aprovado em sede de órgãos executivo e deliberativo, em 

02/09/2019 e 11/09/2019, respetivamente. ---------------------------- 

Considerando que, após essa data, a Santa Casa da Misericórdia de 

Chaves assumiu um novo projeto de reconversão e licenciamento das 

instalações sedeadas em Vidago para funcionamento de uma nova resposta 
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social, Creche/Berçário, com o intuito de suprimir a ausência de uma 

resposta social pública, contribuindo, por essa via, para a 

salvaguarda da integridade do apoio à infância das famílias da Vila 

de Vidago e freguesias limítrofes. ---------------------------------- 

Considerando que a Instituição retro mencionada, à data da decisão de 

abertura da nova valência, detinha a expectativa fundada de 

concretização de um acordo de cooperação ao abrigo do Programa de 

Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o 

Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), que permitisse 

financiar a operação em causa, não o tendo conseguido concretizar até 

ao momento. --------------------------------------------------------- 

Considerando que, em face da não concretização de tal apoio estatal, 

veio a Santa Casa da Misericórdia solicitar um apoio financeiro 

extraordinário ao Município com vista a mitigar os impactos negativos 

decorrentes do não estabelecimento do acordo de parceria com o estado 

Português. --------------------------------------------------------- 

Considerando que ao abrigo da alínea v), do n.º 1, do artº. 33, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, 

no âmbito das suas competências materiais, participar na prestação de 

serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 

parceria com as entidades competentes da administração central e com 

instituições particulares de solidariedade social, nas condições 

constantes de regulamento municipal. -------------------------------- 

Considerando que existe, desde 1996, o Pacto de Cooperação para a 

Solidariedade Social, entretanto denominado Compromisso de Cooperação 

para o Setor Social e Solidário, enquanto instrumento que visa criar 

condições para o desenvolvimento da estratégia de cooperação entre as 

instituições do setor social, que prosseguem fins de solidariedade 

social, tendo por escopo o desenvolvimento de uma rede integrada que 

garanta a cobertura equitativa do país e serviços e equipamentos 

sociais. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que para efeitos de cálculo das comparticipações, e com 

base no Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário para 

o Biénio 2019-2021, encontra-se definido, para a tipologia em causa, 

um valor de 273,87€ por criança/mês. -------------------------------- 

Considerando que, em média, a Creche/Berçário de Vidago da Santa Casa 

da Misericórdia presta serviço a 23 crianças, durante o vigente ano 

letivo (2020-2021), correspondendo a um valor total de comparticipação 

de 75.588,12€. ------------------------------------------------------ 

Considerando que o apoio económico e social a conceder pela autarquia 

deve ser atribuído nos termos da sua respetiva capacidade económico-

financeira, sob pena de ser contraproducente, uma vez que poderá afetar 

as respetivas finanças locais. -------------------------------------- 

Considerando que a situação ainda difícil das finanças do município 

de Chaves aconselha a prudência e comedimento na estruturação e 

dimensão dos apoios a conceder. ------------------------------------- 

Considerando que os apoios à entidade 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, por último, 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. ------ 
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III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Que seja concedido um apoio extraordinário à Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, no valor de 37.794,06€ (trinta e sete mil, 

setecentos e noventa e quatro euros e seis cêntimos), que corresponde 

a 50% do valor definido no âmbito do Compromisso de Cooperação para o 

Setor Social e Solidário para o Biénio 2019-2021. ------------------- 

b) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

c) Remeter a presente proposta à Divisão de Gestão Financeira para 

ulterior operacionalização; ----------------------------------------- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.03; ----------------------------------------------- 

e) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

da Divisão Financeira. ---------------------------------------------- 

Paços do Município de Chaves, 15 de outubro 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. --------- 

 

 

8. RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR EUREST (PORTUGAL) – SOCIEDADE EUROPEIA 

DE RESTAURANTES, LDA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 134/DAG/2021. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Em 11 de junho de 2021, foi submetida à Câmara Municipal a 

Informação n.º 57/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, relativa ao “Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2020/2021 – Incumprimento 

das Clausulas C.E.”, tendo sido deliberado, pelo  referido órgão, a 

aplicação à Empresa Adjudicatária e cocontratante - Eurest (Portugal) 

– Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda. (adiante Eurest) - de uma 

sanção pecuniária no valor de €223,30, IVA não incluído, nos termos 

do disposto no número 1.2., do artigo 13.º, do caderno de encargos, 

atenta a argumentação de facto e de direito nela aduzida; ----------- 

a) Após competente notificação - através do ofício 6/DEAS-SE/2021, 

de 25 de junho de 2021 – e no âmbito do instituto de audiência prévia 

dos interessados, no cumprimento do disposto no artigo 121.º e ss. do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-

lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na ulterior redação, (CPA) - veio o 

interessado Eurest, através do ofício n.º 59-21/DONRC, de 08 de julho 

de 2021, apresentar um conjunto de alegações sobre o sentido da decisão 

descrito no ponto anterior, especialmente traduzidas no seguinte: ---

Arguição de erro sobre os pressupostos de facto, prestando 

esclarecimentos sobre a realidade fatual em análise -  “Com efeito, 

na referida data, aquando da preparação da confeção da ementa do dia, 

a equipa da cocontratante, por mero lapso, retirou do congelador o 

"bacalhau S/C” e "bacalhau demolhado ultracongelado", na convicção de 

se tratar do mesmo produto (designação idêntica)”; “Conforme é 
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reconhecido na própria proposta de decisão, o cocontratante dispunha, 

de facto, de "bacalhau demolhado ultracongelado” e "bacalhau S/C 

500/1000”, em stock, conforme designação dos rótulos”; “Pelo que, 

perante uma devida sinalização, imediata, do equivoco detetado, os 

funcionários da ora requerente teriam, prontamente, corrigido a 

situação, trocando o bacalhau fresco pelo bacalhau seco.”; “Revela-

se, assim, incompreensível a situação relatada, na medida em que a 

equipa da ora requerente não confirma que tenha sido efetuado qualquer 

reparo pelo contraente público (através do seu representante no local, 

à data da ação de fiscalização) sobre o engano ocorrido. 0 que, 

evidentemente, a ter acontecido, teria motivado a correção imediata 

da situação, com a reposição atempada do produto correto para confeção 

da ementa prevista”; “Contudo, numa atuação que se reputa de contrária 

à boa-fé e à própria prossecução do interesse público prosseguido por 

essa edilidade camarária, o contraente público apenas no dia seguinte 

comunicou, formalmente, a situação verificada à ora requerente (cf. 

mensagem de correio eletrónico remetida a 7 de maio de 2021);“E, por 

esta via, não permitiu que a irregularidade detetada fosse sanada, no 

imediato, sem causar qualquer constrangimento na prestação do 

serviço”; acrescentando ainda a “ofensa que tal comportamento perpetra 

sobre os basilares princípios da boa fé contratual, justiça e 

prossecução do interesse público, a verdade é que daqui resulta, ainda, 

a falta de fundamento do poder sancionatório exercido pelo contraente 

público” à luz do enquadramento legal invocado – artigos 325.º e 329.º 

do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 

8/2008, de 29 de janeiro, na redação atual (CCP) – referindo que “no 

presente caso, o cocontratante não foi, em momento prévio, como 

deveria, formal e devidamente interpelado para fazer cessar a alegada 

situação de incumprimento detetada, previamente à intenção de 

aplicação de coima”; ----------------------------------------------- 

b) Arguição de erro sobre os pressupostos de direito, considerando 

que “em conformidade com o clausulado do contrato outorgado entre o 

contraente público e o cocontratante, o valor da sanção contratual a 

aplicar nunca poderia ser superior a €111,65 (cento e onze euros e 

sessenta e cinco cêntimos), correspondendo a 10% do valor total das 

refeições servidas naquele concreto dia”, “Pelo que se impõe a sua 

revogação, determinando-se, em consequência, a não aplicação, ou 

retificação (para metade), da sanção contratual proposta aplicar na 

notificação sob contraditório â ora requerente, em concretização dos 

princípios e regras expostos supra, com as legais consequências”. 

c) Invocação da violação do Princípio da Proporcionalidade pela 

decisão proposta, em termos genéricos, atendendo à natureza e ao 

contexto do incumprimento. ----------------------------------------- 

2. As alegações invocadas em sede de audiência dos interessados e antes 
elencadas foram objeto de análise e pronúncia pelos competentes 

serviços municipais, à luz da Informação n.º 84/2021, da Divisão de 

Educação e Ação Social - Unidade de Educação, posteriormente 

sancionada pelo órgão executivo em reunião de 18 de agosto de 2021 e 

subsequente notificação à Eurest mediante ofício 18/DEAS-UE/2021, de 

24 de agosto de 2021, donde foi tornada definitiva a deliberação tomada 

na reunião da Câmara Municipal, de 11 de junho de 2021, de aplicar, à 

empresa adjudicatária, Eurest, adjudicatária do fornecimento de 

refeições, no ano letivo 2020/2021, uma sanção pecuniária no valor de 

€223,30, IVA não incluído, nos termos do disposto no número 1.2. do 

artigo 13.º, do Caderno de Encargos, tendo em consideração a 

argumentação nela ínsita sobre os itens a cogitar, a saber: --------- 
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a) Do erro sobre os pressupostos de facto, foi possível aquilatar que 
“Contrariamente ao mencionado pela requerente, no dia anterior ao 

fornecimento da ementa “Bacalhau estufado com batata assada”, 

concretamente o dia 5 de maio de 2021, o representante do contraente 

público, quando verificou o descongelamento de bacalhau fresco (que 

não está permitido) juntamente com o descongelamento de bacalhau 

demolhado (o permitido), alertou a cozinheira da Unidade que, “não 

estava autorizado o fornecimento de bacalhau fresco”, mais se 

esclarecendo que “Relativamente aos produtos mencionados a designação 

não é idêntica, um é “bacalhau demolhado ultracongelado”, posta média, 

sendo este o permitido, e o outro é “bacalhau 500/1000g S/C, 

ultracongelado avulso”, sendo uma peça inteira, tendo assim aspetos 

físicos bem distintos. Para além da responsável pelas encomendas ter 

acesso privilegiado ao caderno de encargos, encontra-se afixada, na 

parede da cozinha, uma folha A4 com todas as proibições previstas no 

caderno de encargos”; ---------------------------------------------- 

b) Do erro sobre os pressupostos de direito, foi aclarado que, de 
acordo com o contrato outorgado entre o Município de Chaves e a Empresa 

Adjudicatária Eurest, no dia 04 de setembro de 2020, “o n.º 2, da 

cláusula 21.ª, no que respeita à “Prevalência” refere que “Em caso de 

dúvidas prevalece o disposto, sobre a matéria, no artigo 96.º do CCP”, 

sendo certo que o n.º 6, do artigo 96.º, do CCP, refere que “em caso 

de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado 

do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º”, verificando-

se, desse modo que, a norma acima referida reflete “o entendimento, 

diga-se corrente, de que a divergência entre o contrato e os documentos 

que preparam e condicionaram a sua celebração se resolve dando 

prevalência a estes últimos, como impõe o respeito pela vontade das 

partes manifestada no documento de adjudicação e que o documento 

contratual, deve refletir de modo fidedigno”, resultando “de forma 

inquestionável que o ponto 1.2., do artigo 13º, do caderno de encargos 

prevê a aplicação de 20% e não 10%, verificando-se assim uma 

divergência entre o contrato e o C.E., prevalecendo, em face ao 

enquadramento normativo acima referido, o disposto no Caderno de 

Encargos, sobre a matéria”. ---------------------------------------- 

c) Da violação do princípio da proporcionalidade, ficou patente que a 
sanção aplicada e ora em análise “está prevista de forma objetiva, 

descrita nas peças do procedimento, e do qual o cocontratante com a 

adjudicação as aceitou, sem reservas”, tanto que “Aplicada a fórmula 

objetiva ao caso, do qual resultou uma sanção pecuniária no valor de 

223,30 €”, sendo que “o próprio CCP, no nº 2, do artigo 329.º, assegura 

um limite máximo acumulado de sanções em vista à salvaguarda do 

princípio da proporcionalidade. Valor limite que, diga-se em abono da 

verdade, está muito longe de atingir o respetivo valor”, tanto mais 

que “a sanção em causa tem como fundamento a ocorrência de uma infração 

tipificada no caderno de encargos, consubstanciada na violação de uma 

proibição expressa, tratando-se assim de uma infração que não pode ser 

equacionada como uma infração leve, impondo-se assim a adoção de 

medidas que, desincentivam nova prática da mesma”. ------------------ 

3. Posteriormente, veio o interessado Eurest, através do ofício n.º 
78-21/DONRC, de 08 de setembro de 2021, apresentar reclamação, 

dirigida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos da 

previsão constante no artigo 191.º do CPA, reiterando, de modo sumário, 

a argumentaria antes avançada em sede pronúncia ao abrigo do instituto 

de audiência prévia dos interessados, conforme documento em anexo, 
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especialmente arrazoando sobre “a decisão sancionatória assentar sobre 

equívocos pressupostos de facto e de direito, determinantes da 

ilegalidade daquela, e ainda por não se afigurar consentânea com os 

basilares princípios da contratação pública”, “Especialmente, os 

princípios da boa-fé, proporcionalidade e justiça, consagrados nos 

artigos 7.º, 8.º e 10.º do CPA e no artigo 281.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP)”, referindo que com tal decisão não se pode conformar, 

desde logo por colidir frontalmente com o basilar princípio da 

proporcionalidade”, terminando a solicitar “a sua revogação, nos 

termos e para os efeitos do artigo 165.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo”, por considerar “manifesta a 

desnecessidade, desadequação e desequilíbrio da aplicação da sanção 

contratual proposta pelo Contraente Público” ------------------------

II – Enquadramento  ------------------------------------------------ 

4. A contratação pública, à luz da regulação prevista no CCP, encontra-
se imbuída de um conjunto de normas de caráter sancionatório, 

englobando vários tipos de incumprimento ou violação de normas legais, 

designadamente, em matéria de violação do regime de impedimento 

(artigo 55.º e 55.º-A), de violação de regras pré-contratuais e 

contratuais (artigo 455.º) atenta a gravidade da infração (leve, grave 

ou muito grave), através da aplicação de sanções contratuais (artigo 

329.º) ou da determinação da adoção de resolução sancionatória pela 

entidade adjudicante (artigo 333.º). ------------------------------- 

5. Com efeito, e em sintonia com a previsão constante no artigo 329.º 
do CCP, em articulação com o disposto no artigo 325.º do CCP, o 

contraente público pode, a título sancionatório, resolver o contrato 

e aplicar as sanções previstas no contrato ou na lei em caso de 

incumprimento pelo cocontratante, especialmente nos seguintes termos:  

a) Se o cocontratante não cumprir de forma exata e pontual as 

obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável, 

nos termos previstos no contrato ou na lei; ------------------------ 

b) Na hipótese das sanções a aplicar revestirem natureza pecuniária, 

o respetivo valor acumulado não pode exceder 20 % do preço contratual, 

sem prejuízo do poder de resolução do contrato (caso possa resultar 

grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30 

%); ---------------------------------------------------------------- 

c) Quando o contrato previr prorrogações expressas ou tácitas, o 

valor das sanções a aplicar deve ter por referência o preço do seu 

período de vigência inicial. --------------------------------------- 

6. Tal como amplamente articulado no capítulo anterior, foi possível 
apurar, de modo claro, o seguinte: --------------------------------- 

a) O cocontratante não cumpriu de forma exata e pontual as obrigações 

contratuais, especialmente a prevista no ponto 6.2, do artigo 1.º, da 

parte II do caderno de encargos (alínea i), conforme plasmado na 

Informação n.º 57/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação; -------------------------------------------------------- 

b) Na verdade, trata-se de uma infração tipificada no caderno de 

encargos, consubstanciada na violação de uma proibição expressa, 

tratando-se, por conseguinte, de uma infração que não pode ser 

equacionada como uma infração leve, impondo-se, concomitantemente, a 

adoção de medidas que, desincentivam nova prática da mesma; -------- 

c) Ao invés do alegado pela reclamante, e igualmente expresso na 

Informação n.º 57/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, e reiterado na Informação n.º 84/2021, da Divisão de 

Educação e Ação Social - Unidade de Educação, teve lugar o cumprimento 

da notificação prevista no artigo 325.º do CCP, porquanto o 

representante do contraente público “quando verificou o 
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descongelamento de bacalhau fresco (que não está permitido) juntamente 

com o descongelamento de bacalhau demolhado (o permitido), alertou a 

cozinheira da Unidade que, “não estava autorizado o fornecimento de 

bacalhau fresco”; -------------------------------------------------- 

d) Verificado o enunciado incumprimento, igualmente teve lugar a 

determinação da aplicação da sanção contratualmente prevista para o 

efeito – em particular, uma sanção pecuniária no valor de €223,30, IVA 

não incluído, nos termos do disposto no número 1.2., do artigo 13.º, 

do caderno de encargos – à luz do cumprimento de todos os princípios 

que norteiam a atividade administrativa, quer em sede do disposto no 

artigo 1.º-A do CCP, quer em sede do artigo 3.º e seguintes do CPA, 

tanto mais que além da competência do órgão para a respetiva decisão 

– Câmara Municipal – foi respeitado o instituto da audiência prévia 

dos interessados, sendo certo que teve lugar a apreciação da pronúncia 

apresentada pelo cocontratante por via da Informação n.º 84/2021, da 

Divisão de Educação e Ação Social - Unidade de Educação, e ulterior 

sancionamento pelo respetivo órgão competente; ---------------------- 

e) No que concerne à eventual subsistência de dúvidas acerca da 

sanção contratual a aplicar, sobreveio o aclaramento da prevalência 

patente no n.º 2, do artigo 23.º do caderno de encargos, donde resulta 

que “Em caso de dúvidas prevalece o disposto, sobre a matéria, no 

artigo 96.º do CCP”, sendo certo que o n.º 6, do artigo 96.º, do CCP 

prevê que “em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 

2 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto 

aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º e 

aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º”, 

verificando-se, por conseguinte, a prevalência dos documentos que 

preparam e condicionaram a celebração do contrato, resultando, de 

forma inquestionável que “o ponto 1.2., do artigo 13º, do caderno de 

encargos prevê a aplicação de 20% e não 10%, verificando-se assim uma 

divergência entre o contrato e o C.E., prevalecendo, em face ao 

enquadramento normativo acima referido, o disposto no Caderno de 

Encargos, sobre a matéria”; ---------------------------------------- 

f) Relativamente à questão subjacente ao princípio da 

proporcionalidade, é de reputar o seu integral cumprimento na atuação 

do contraente público enunciada até então, a par dos demais princípios 

que regulam a atividade administrativa (artigo 1.º-A do CCP e artigo 

3.º e seguintes do CPA), atenta a previsão e descrição objetiva da 

sanção aplicada e ora em análise nas peças do procedimento - a qual 

foi inclusive aceite pelo cocontratante com a adjudicação, sem 

reservas – resultando o valor de €223,30 da fórmula objetiva aplicada 

ao caso em concreto, em respeito dos limites previstos no n.º 2, do 

artigo 329.º do CCP; ----------------------------------------------- 

g) Assim, sobrevém a necessidade, adequação e equilíbrio da sanção 

contratual ora objeto de análise, em sintonia com o quadro legal 

aplicável e em vigor, atenta a fatualidade em apreço, sendo de 

salientar que o ato de aplicação de sanções contratuais consubstancia 

um ato administrativo (artigo 307.º n.º 2 alínea c) do CCP) não ´só 

executivo mas também executório, porquanto é suscetível de ser 

coercivamente executado pelo contraente público (artigo 309.º n.º 2 

CCP e 176.º do CPA), um entendimento doutrinário arreigado por Jorge 

Andrade Silva (in Código dos Contratos Públicos Anotado e Comentado, 

8.ª Edição, Almedina, 2019), atualizado por Pedro Melo e Maria Ataíde 

Cordeiro (in As Sanções Pecuniárias nos Contratos Administrativos – 

Estudos em Homenagem ao Dr. Rui Machete, Almedina, 2015); ----------- 

h) Ademais, e em sintonia com a argumentação aduzida na Informação 

n.º 57/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade de 
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Educação, foi proposta a não aplicação da sanção prevista no número 

1.3, do artigo 13.º, do caderno de encargos (alínea b) do ponto II), 

daí ressaltando, uma vez mais, o cumprimento do princípio da 

proporcionalidade mas, igualmente, dos princípios da boa-fé, justiça 

e demais aplicáveis, sem prejuízo do respetivo enfoque nos artigos 

7.º, 8.º e 10.º do CPA e no artigo 281.º do CCP. ------------------- 

7. Finalmente, e em sintonia com o quadro legal aplicável, mormente a 
leitura conjugada do n.º 3 do artigo 184.º e do artigo 102.º, ambos 

do CPA, aplicável ex vi o disposto no artigo 107.º também do CPA, a 

apresentação de uma reclamação bem como de um requerimento exige um 

conjunto de elementos obrigatórios, entre os quais, a saber: deve ser 

formulado por escrito; conter a designação do órgão administrativo a 

que se dirige, a identificação do requerente, a exposição dos factos 

em que se baseia o pedido e, quando tal seja possível ao requerente, 

os respetivos fundamentos de direito, bem como a indicação do pedido, 

em termos claros e precisos, sendo certo que a reclamação em apreço, 

atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 191.º do CPA devia 

dirigir-se ao órgão competente e autor da prática do ato – câmara 

municipal – e não, como sucede ao Município de Chaves/Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, sem prejuízo da previsão constante no n.º 2 do 

artigo 108.º do CPA. ----------------------------------------------- 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do 

órgão executivo, tendo em vista a adoção de deliberação 

consubstanciada no indeferimento da reclamação apresentada pelo 

cocontratante - Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de 

Restaurantes, Lda., atentos os fundamentos de facto e de direito 

plasmados no ponto II da presente informação; ---------------------- 

b) Deverá a interessada ser notificada, nos termos do artigo 114.º 

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

apreciação; -------------------------------------------------------- 

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

parecer, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. --- 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------- 

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

Chaves, 23 de setembro de 2021. ------------------------------------ 

A Chefe de Divisão de Administração Geral -------------------------- 

(Carla Negreiro) ---------------------------------------------------- 

Anexo: Reclamação apresentada pela Eurest (Portugal) – Sociedade 

Europeia de Restaurantes, Lda., através de ofício n.º 78-21/DONRC, de 

08 de setembro de 2021. -------------------------------------------- 

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

DE 2021.10.04. ------------------------------------------------------ 

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. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS – FLAVIUS CHALLANGE SCHOOL BATTLE 21. 

REQ:  ASSOCIAÇÃO WILDFUN – DESPORTO/AVENTURA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

92/STL/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.Considerando que a Associação denominada “Associação Widlfun-

Desporto, Aventura e Turismo”, com sede na Rua Alferes João Batista, 

Edifício Nova Hera, Bloco 4, 6-A, freguesia de Santa Maria Maior, 

Chaves, veio solicitar a este Município a respetiva 

autorização/licença para a realização do evento, denominado “Flavius 

Challenge School Battle 21”, que terá lugar entre  os dias 27 de 

setembro e 2 de outubro do corrente ano. ----------------------------  

2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Associação Wildfun – 

desporto, Aventura e Turismo” solicitou, também, a isenção do 

pagamento das taxas administrativas correspondentes; ---------------- 

3. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------------------- 

3.2 Nesta conformidade, n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: -- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------- 

3.3 – Considerando ainda, que a decisão da eventual isenção do 

pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8,do 

art. 24º do referido Regulamento Municipal. ------------------------- 

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos a saber; --------------------------------------- 

  - Documento comprovativo da natureza de associação; --------------- 

  - Declaração de não dívida à Segurança Social; -------------------- 

  - Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; --------------- 

  - Documento comprovativo da finalidade estatutária. --------------- 

3.5 Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada beneficiar da isenção das respetivas taxas, 

nos termos do disposto nos nos 2, 8 e 12 do art.24º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; -------------------------- 

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de € 

66.90 (Sessenta e Seis Euros e Noventa Cêntimos); ------------------- 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

a) Em virtude da data de realização do evento se iniciar em 27/09/2021, 

e da próxima reunião ordinária do órgão executivo se revelar posterior, 

sugere-se a adoção de decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

pelos motivos acima mencionados, no sentido de conceder a isenção das 

respetivas taxas, no valor de € 66.90 (Sessenta e Seis Euros e Noventa 

Cêntimos), de acordo com o disposto no nº 2, 8 e 12, do art.24º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, sendo 

posteriormente sujeita a ratificação pelo Órgão Executivo, à luz da 

previsão constante no artigo 164º do CPA; --------------------------- 
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b) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 21 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

O Coordenador Técnico ----------------------------------------------- 

Adérito Soares ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 23/09/2021 ------------------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida 

no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/09/24. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica infra. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS - MÁRCIO DURVAL TORRALVO COSTA FREITAS. 

(CIRCO) INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 100 - STL/2021. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que Márcio Duval Torralvo Costa Freitas, com 

residência na Rua Nicolau Coelho Bloco 15, Casa 33, Lordelo do Douro, 

Porto, veio solicitar a este Município a isenção do pagamento de taxas, 

para a instalação de um circo, que terá lugar entre os dias 1 a 10 de 

outubro e 10 de 2021. ----------------------------------------------- 

2. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

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

2.1. A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, atenta sobre a matéria em apreço, a 

disposição do nº 1, do artigo 18º do regulamento de ocupação de espaço 

público; ----------------------------------------------------------- 

2.2. Nesta conformidade, o artigo 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: -- 

-Nº1 “ Poderão estar isentas do pagamento de taxas as pessoas coletivas 

de utilidade pública administrativa, as instituições particulares de 

solidariedade social, bem como as de mera utilidade pública, 

relativamente aos atos e factos que se destinem à direta e imediata 

realização dos seus fins, desde que lhes tenha sido concedida isenção 

do respetivo IRC pelo Ministério das Finanças, ao abrigo do artigo 10º 

do Código de IRC ---------------------------------------------------- 

-Nº2 “As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas 

sem fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias” ------------- 

2.3. Considerando assim, que em virtude de se tratar de uma empresa e 

não de qualquer outra instituição ou associação, previstas no 

anunciado artigo 24º do regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

Municipais, não se encontram reunidos os pressupostos legais para a 



                                                                F. 52 

                                                                  _____________________ 

 
interessada poder beneficiar da isenção das respetivas taxas, nos 

termos do disposto no respetivo artigo do RLCTM. -------------------- 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, sugere-se que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------- 

a)  Que seja proferida intenção de decisão de indeferimento, em 

virtude do requerente não reunir os pressupostos previstos no  nº 1 e 

nº 2 do artº 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis para se pronunciar 

em sede de audiência dos interessados, findo a qual será apreciada a 

eventual  pronuncia, ou não tendo lugar, será a enunciada decisão de 

indeferimento tornada definitiva, assegurando-se de todos os modos, a 

necessária notificação ao interessado; ----------------------------- 

b) Sendo manifestada superior concordância com o teor da presente 

informação, seja a mesma objeto de sancionamento do orgão Executivo 

do Município. ------------------------------------------------------- 

É tudo o que me cumpre informar.   ---------------------------------- 

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

Chaves,  8 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

A Assistente Técnica ------------------------------------------------ 

Manuela Sargento ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 08/10/2021 ------------------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida 

no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/10/11. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA 

CRUZ. INFORMAÇÃO Nº507/DA/2021. ------------------------------------ 

Foi presente a informação nº507/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 31 de agosto de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Conceição da Silva Ferreira Cruz, 

a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

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

A 01 de setembro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 07 de setembro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº446/SIS - 2021, que Conceição da Silva Ferreira 

Cruz, 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, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 110,09€. --------------------------- 

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 
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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 que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 5 prestações.Sendo 4 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 15,02€.------------------------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 110,09€, em 5 

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, 10 de setembro de 2021.-------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/09/13. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

12. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. MARCELO PEREIRA RODRIGUES. 

INFORMAÇÃO Nº524/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº524/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 03 de setembro de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Marcelo Pereira Rodrigues, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

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

A 07 de setembro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 16 de setembro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº454/SIS - 2021, que Marcelo Pereira Rodrigues, 

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, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 212,10€.---------------------------- 
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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 que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 9 prestações. Sendo 8 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 12,98€.------------------------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 212,10€, em 9 

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, 06 de outubro de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/10/07. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

13. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ JÚLIO VENCESLAU LOUREIRO. 

INFORMAÇÃO Nº525/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº525/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 31 de março de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de José Júlio Venceslau Loureiro, a 

solicitar o pagamento em prestações, de uma fatura de abastecimento 

de água.------------------------------------------------------------ 

A 07 de abril de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 14 de setembro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº451/SIS - 2021, que José Júlio Venceslau 
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Loureiro, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor da fatura, em prestações. ------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, a fatura em causa corresponde à 

data de hoje no valor de 144,45€.------------------------------------ 

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 que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 6 prestações.Sendo 5 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 22,76€.------------------------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 144,45€, em 6 

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, 06 de outubro de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/10/07. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

14.PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA ÚTIL, INCLUÍDAS 

NAS CANDIDATURAS Nº 444 E 447, SUBMETIDAS AO FUNDO AMBIENTAL (AVISO 

N.º 20226/2019- 3ª FASE DO PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 2ª PARTE). VIATURAS A ABATER: TOYOTA AVENSIS, 

COM A MATRÍCULA 48-79-OV; OPEL CORSA, COM A MATRÍCULA 86-61-DR; 

INFORMAÇÃO Nº 38/DDE/2021, DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA, 

DE 15.09.2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------- 
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1 – Antecedentes que justificam a necessidade do abate das viaturas 

indicadas ---------------------------------------------------------- 

1.1- No pretérito dia 20/05/2020 o Município de Chaves submeteu ao 

Fundo Ambiental duas candidaturas, enquadradas no Aviso n.º 

20226/2019, visando o financiamento de: ----------------------------- 

(i) aquisição, em regime de locação operacional, por um período de 48 

meses, de dois veículos elétricos de passageiros; ------------------- 

(ii) aquisição e instalação dos correspondentes postos de carregamento 

(1 de carregamento normal e outro semirrápido). --------------------- 

1.2- Para além da locação operacional das viaturas e da aquisição dos 

carregadores, as candidaturas aprovadas determinam o abate de 

duas viaturas de combustão, tendo sido indicadas as seguintes: ------ 

• TOYOTA Avensis com a matrícula 48-79-OV; ----------------------- 

• OPEL Corsa- com a matrícula 86-61-DR; -------------------------- 

1.3- Em 15-12-2020 ocorreu a aprovação do Relatório Preliminar das 

candidaturas, tendo-se concretizado a aprovação definitiva, em 22-01-

2021, com a publicação do respetivo Relatório Final. ---------------- 

1.4- Segundo as regras do Fundo Ambiental, todos os contratos 

decorrentes do Programa em apreço terão que ser assinados até 15 de 

novembro do corrente ano, pressupondo, entre outras exigências, a 

apresentação do comprovativo do abate das viaturas indicadas na 

candidatura e, caso este não inclua a quilometragem dos veículos 

abatidos, certificados de inspeção periódica com o comprovativo da 

quilometragem. ----------------------------------------------------- 

1.5- Para efeitos de abate das viaturas em causa foi lançado um 

procedimento de hasta pública, proposto pela INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 

33/DDE/2021 de 29/07/2021, presente em reunião de Câmara de 5 de agosto 

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

1.6- Em tal procedimento de hasta pública, que foi publicitado por 

edital em jornal regional e no site do município, previu-se o dia 

13/09/2021 como data limite de entrega de propostas. ---------------- 

1.7- Terminado o prazo de entrega de propostas (13-09-2021), 

verificou-se que nenhuma proposta foi apresentada, pelo que se 

considera deserto tal procedimento. --------------------------------- 

2- Recurso alternativo à hasta pública para realização do abate das 

viaturas em causa --------------------------------------------------- 

2.1- Considerando que o Município de Chaves é proprietário das viaturas 

que foram indicadas nas candidaturas em causa para serem abatidas; -- 

2.2- Considerando que as viaturas a abater são classificados como 

Veículos em Fim de Vida (VFV), nos termos do disposto na alínea qqq), 

conjugada com a alínea ppp), do nº 1 do Artigo 3º, do DL n.º 152-

D/2017, de 11 de dezembro (republicado em 10 de dezembro de 2020); -- 

2.3- Considerando que os VFV a abater constituem um resíduo, na aceção 

do disposto na alínea aa), do artigo 3.º, do DL n.º 102-D/2020, de 10 

de dezembro, sendo também classificados na Lista Europeia de Resíduos 

(LER) com o código 16.01.04. - Veículos em fim de vida; ------------- 

2.6- Considerando que, nos termos da alínea cc), do n.º 1, do artigo 

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

redação, incumbe à Câmara Municipal alienar bens móveis (neste caso, 

as viaturas a abater); ---------------------------------------------- 

2.7 - Considerando que através da Hasta Pública foi salvaguardado o 

princípio da transparência e da concorrência, proporcionando a 

oportunidade a todos os operadores de concorrerem ao abate das viaturas 

em causa; ----------------------------------------------------------- 

2.8- Considerando que o procedimento de hasta pública, com vista a 

contratualizar o abate das viaturas, ficou deserto, como se comprova 

pela ata do júri anexa a esta informação. --------------------------- 
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2.9- Considerando que, não obstante tal procedimento de hasta pública 

ter ficado deserto, tinha havido uma proposta informal, em 26/07/2021, 

da empresa Auto Albino Pires Lda, destinada a se obter uma avaliação 

do valor dos bens em causa (viaturas a abater), que serviu de base ao 

procedimento de Hasta Pública, estimado em 250,00€, duzentos e 

cinquenta euros (Toyota :150,00€ e Opel Corsa :100,00€); ------------ 

2.10- Considerando que, tendo em conta o prazo estabelecido pelas 

candidaturas para a entrega dos documentos comprovativos do abate (15 

de novembro), não permite lançar mão de novo procedimento de hasta 

pública; ----------------------------------------------------------- 

2.11- Considerando que a referida empresa Auto Albino Pires Lda, aceita 

pagar pelas viaturas o valor estipulado na hasta pública, ou seja 

250,00€, respeitando as mesmas regras do caderno de encargos que serviu 

de base ao procedimento de hasta pública; --------------------------- 

2.12- Face ao exposto, entende-se que a Câmara Municipal deveria 

alienar as viaturas em causa, à empresa Albino Pires Ldª, pelo valor 

de 250,00€, duzentos e cinquenta euros (Toyota :150,00€ e Opel Corsa 

:100,00€), visando a concretização do abate exigido pelas 

candidaturas. ------------------------------------------------------ 

3 – Proposta de estratégia de atuação ------------------------------- 

3.1- Em coerência com as razões acima enunciadas, e atenta a 

competência da Câmara Municipal em matéria de alienação de bens móveis, 

nos termos da alínea cc), 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 ao 

Senhor Presidente da Câmara o agendamento deste assunto para uma 

próxima reunião ordinária do Executivo Municipal, a fim de ser 

deliberado o seguinte: ---------------------------------------------- 

a) Declarar deserto o Procedimento de Hasta Pública, conforme 

preconizado na Ata do Júri, com data de 15-09-2021, na medida em que 

não foram apresentadas quaisquer propostas; ------------------------- 

b) Deliberar, por razões de urgência, decorrente do prazo estabelecido 

pelas candidaturas em causa, em vez de se promover novo procedimento 

de hasta pública, optar pela alienação das viaturas, para abate, 

diretamente à empresa Albino Pires Ldª, pelo valor de 250,00€, duzentos 

e cinquenta euros (Toyota :150,00€ e Opel Corsa :100,00€); ---------- 

c) Aprovar o Caderno de Encargos, cuja minuta segue em anexo à presente 

informação; -------------------------------------------------------- 

d) Tendo em conta o valor da alienação, deliberar no sentido de ser 

dispensada a celebração de contrato escrito; ------------------------ 

À consideração do Senhor Presidente --------------------------------- 

Chaves, 15 de setembro de 2021. ------------------------------------- 

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

(Rodrigo Moreira) --------------------------------------------------- 

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

• Caderno de Encargos; ------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/09/20. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação/proposta. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

15. LISTAGEM DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS 

PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, PARA RATIFICAÇÃO. ---------- 
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Foi presente, para ratificação, a informação identificada em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

os despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara que se 

anexam.------------------------------------------------------------- 

 

 

16. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 16-13-JL, PROPRIEDADE DE TIAGO 

FILIPE DOS SANTOS MACHADO. INFORMAÇÃO Nº5/DGF-SA/2021. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Sr. Tiago Filipe dos Santos 

Machado, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na 

sua viatura Mitsubishi, com matrícula 16-13-JL, provocados pela 

intervenção da equipa do Setor de Limpeza Urbana, no Loteamento de São 

Vicente Paulo em Chaves. --------------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão de Ambiente, foram 

considerados prejuízos no valor de 121,39€ (Cento e vinte e um euros 

e trinta e nove cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.--- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

121,39€ (Cento e vinte e um euros e trinta e nove cêntimos) acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2135/2021 e do compromisso nº 3108/2021. ------------ 

Chaves, 15 de setembro de 2021--------------------------------------- 

A assistente técnica ------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA.MÁRCIA SANTOS, 

DE 15.09.2021. ------------------------------------------------------ 

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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

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

 

 

17. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMETO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, DR. NUNO VAZ, PARA RATIFICAÇÃO. ---------- 

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 2. -– 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

os despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara que se 

anexam.------------------------------------------------------------- 
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18. PEDIDO DE CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO PARA MORADORES EM 

NOME DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR DA RUA DOS FERRADORES, 

RUA DO RIO E ALAMEDA DO TRAJANO – P.º 501/21 – SANTA MARIA MAIOR, – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 366/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 14/09/2021.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência de vários pedidos, dirigidos ao Município, pelos 

residentes da Rua dos Ferradores, Rua do Rio e Alameda do Trajano, 

solicita o Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz, que se promova 

a criação de quatro lugares destinados ao estacionamento automóvel de 

veículos de residentes nestes arruamentos urbanos, tendo em 

consideração que os mesmos se encontram atualmente com o trânsito 

automóvel fortemente condicionado.----------------------------------- 

1. 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 sejam criados 4 lugares de 

estacionamento, nos locais assinalados na imagem seguinte, e que sejam 

executadas as seguintes medidas/ações representadas nas peças 

desenhadas em anexo.------------------------------------------------- 

-Na Alameda de Trajano: colocação de 2 sinais de estacionamento (H1a) 

associados a dois painéis com a inscrição " MORADORTES - 2 lugares".- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 200,00€ (duzentos 

euros), aproximadamente. -------------------------------------------- 

 

 

Imagem. (4 Lugares de Parque Estacionamento Automóvel para Residentes) 

3. PROPOSTA / 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: ----------------------------------------------------- 

3.1.Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do Senhor 
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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;-------------- 

3.2. 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;---------------------------------------------------------- 

3.3. 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 Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, 

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 n.º1, 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.------------------------------------------ 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 14 de setembro de 2021--------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 14/09/2021:--------------------- 

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 exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 15/09/2021:------- 

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

 

 

19. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO MUNICIPAL – RUA DE TIMOR, SANTA CRUZ DA TRINDADE – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – E-REDES – DISTRIBUIÇÃO 

DE ELETRICIDADE, S.A. – PROCESSO Nº 745/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1801/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 

2021.09.20. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., através do 

requerimento n.º 745/21, vem comunicar e solicitar a obtenção da 

respetiva licença de ocupação de espaço público, com a realização de 

trabalhos na via pública, designadamente proceder à abertura de vala 

com reposição do pavimento. ----------------------------------------- 

III – Localização da Vala para Infraestruturas Elétricas ------------ 

Freguesia Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

União das Freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge Rua de Timor  30,00 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

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

4.1.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ----- 

A operação urbanística em causa, construção de infraestruturas 

elétricas, estão isentos de controlo prévio, enquadra-se no 

preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º1 do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE). ------------------------------------------------------------ 

4.1.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal --------------------------------------------------- 

O pedido da interessada, tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 2º2 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

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

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º3do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, 

de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras de serviços 

públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara Municipal. - 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

                                                           
1 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio --------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
2 Artigo 2º. Âmbito de aplicação ------------------------------------ 

1. O presente Regulamento aplica-se às obras e trabalhos a realizar 

no subsolo do domínio público municipal do concelho de Chaves, com 

vista à instalação, construção, alteração, substituição, manutenção 

ou reparação de redes elétricas, de comunicações eletrónicas, de gás 

e águas, esgotos domésticos, pluviais e outras no concelho de Chaves. 
3 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. ------------------------------------------------------------ 
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Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outar no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º4 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio publico municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º5 do retrocitado diploma. ------ 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º6 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de março. -----------------------------  

VI – Considerações da Proposta de Decisão --------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. --------------------------------------------------------  

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos. -------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente.  ------------- 

                                                           
4 Artigo 3º. Licença Municipal -------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos. --------------------------------- 
5 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento -------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

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

a) Planta de localização; ------------------------------------------- 

b) Projeto da obra a efetuar, apresentado em quadruplicado; --------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projetos; ---------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária; ------------------------ 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efetuar. ------------- 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar: ------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos; ------------------ 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique; ---------------- 

c) A data do início e conclusão da obra. ---------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afetados: dimensões (comprimento e largura) e número de 

dias; -------------------------------------------------------------- 

b) Tubagens: diâmetro e extensão; ---------------------------------- 

c) Armários: área e número de meses da ocupação. ------------------- 
6 6.º Alvará de outras operações urbanísticas ----------------------- 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação. ----------------------- 
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Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir. ----------------------         

VII – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente: ------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à abertura de vala e reposição da mesma, com 

o material existente. ----------------------------------------------- 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de Espaço Público ------------ 

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

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

publico-regime geral de ocupação de espaço 

publico   1,00 55,70 € 

 

 

 

55,70 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,10 € 

 

 

 

11,10 € 

Subsecção III Ocupação do Solo e Subsolo       

ARTIGO 21º Ocupação da Via Publica por motivos de obras     
  

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  1,00 4,55 € 4,55 € 

  TOTAL      71,35 € 

IX – Cálculo da Caução   ------------------------------------------- 

De modo a garantir a reposição das condições existentes, e reparação 

de eventuais danos causados na sequência dos trabalhos propostos, foi 

objeto de estimado o valor de caução nos seguintes termos: ---------- 
ESTIMATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO  

 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

Art. DESIGNAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. TOTAL 

    

1. 

Reposição de pavimento, remate e todos os acabamentos 

necessários, incluindo prévio levantamento do pavimento 

reposto, com cortes verticais, reconstituição do aterro 

da vala, todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários. (Passeio) 

m2 30,00 45,00 € 1.350,00 € 

      

2. Limpeza geral de todos os materiais sobrantes e não 

removidos, a vazadouro, no ponto de intervenção.  

vg 1,00 100,00 € 150,00 € 
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3. Reparação de infra - estruturas que eventualmente sofram 

danos, com a execução dos trabalhos, incluindo todos os 

materiais, trabalhos e meios necessários para a 

reposição das condições existentes. 

vg 1,00 500,00 € 500,00 € 

      

      

 TOTAL    2.000,00 € 

Assim, foi estimado o valor de 2 000,00€ (Nove mil e cem euros), não 

incluindo o IVA, para apresentação de caução por parte do requerente.  

Serviu como base, para cálculo da respetiva caução, a natureza dos 

trabalhos, a especificidade dos mesmos e ainda a fórmula e critérios 

que se utilizam em pedidos com obras similares. ---------------------   

X – Considerações após a Emissão do Título -------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de janeiro, no valor de 

71,35 €. ------------------------------------------------------------ 

Deverá o requerente deve apresentar uma caução no valor de 2 000,00 

€, não incluindo o IVA de acordo com o referido no artigo 11º e ponto 

2 do artigo 5º do “Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Publico Municipal”; ----------------------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela E - REDES, Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para fiscalização da obra. ---------------------- 

Deverá ainda ser dado conhecimento à Polícia de Segurança Pública da 

via que vai ser intervencionada com a passagem de cabos elétricos 

subterrâneos, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para 

a sua execução. -----------------------------------------------------    

Comunique-se à empresa E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., 

que no fim de cada ano civil, deverá apresentar em suporte informático 

devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 

do artigo 137º do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas de 

Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta infraestrutura. 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

                                                           
7.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital ------ 

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web:---------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 
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Chaves, 20 de  setembro de 2021 ----------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.09.22: -------------------------------------------------------- 

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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.09.25: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

20. SOLICITA LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA DA CALÇADA, 

IZEI – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES – CÉLIA DAS NEVES 

GONÇALVES – PROCESSO Nº 438/19 – INFORMAÇÃO Nº 1756/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. 

ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 2021.09.08. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sr.ª Célia das Neves Gonçalves, através do requerimento nº 308/21, 

referente ao processo nº 438/19, na qualidade de proprietária, vêm 

solicitar a legalização de uma habitação unifamiliar, localizada na 

rua da Calçada em Izei, na freguesia de Madalena e Samaiões. ------- 

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

2.1. Processo da fiscalização nº 64/FIS/2020. ----------------------  

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

3.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e RMUE 

a) O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, na sua redação atual, por se tratar 

de um procedimento de legalização de obras de reconstrução de uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

b) O pedido terá ainda enquadramento no artigo 73.º-C Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

3.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

a)  Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

conjugada com o respetivo regulamento, o prédio da requerente insere-

se em espaço da Classe 1 – Espaços urbanos urbanizáveis, da Categoria 

1.3 – outros aglomerados; ------------------------------------------ 

b) O prédio em questão localiza-se ainda no núcleo tradicional a 

preservar de Izei, delimitado na planta de ordenamento do PDM, conforme 

artigo 65º do regulamento; ------------------------------------------ 

c) Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, o prédio da requerente 

confronta com a Estrada Regional nº 314. ---------------------------- 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1. Segundo o descrito pela requerente, a construção apresentada vem 

na sequência da reconstrução e ampliação (a pré-existência possuiria 

115,00m2 de área de implantação, 204,80 m2 de área bruta de construção 

e 2 pisos) de um edifício existente. Os parâmetros urbanísticos da 

construção agora apresentada são os seguintes: ---------------------- 
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a) Área de implantação – 127,50 m2; ------------------------------ 

b) Área bruta de construção – 204,80 m2; ------------------------- 

c) Altura da fachada – 4,3 m; ------------------------------------ 

d) Altura da edificação – 5,5 m; --------------------------------- 

e) Número de pisos – 2; ------------------------------------------ 

f) Finalidade – habitação unifamiliar. --------------------------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

5.1. 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 12/08/2021, da qual resultou o Auto de Vistoria n.º 

29/2020, que se anexa a esta informação para conhecimento integral da 

requerente. -------------------------------------------------------- 

5.2. Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de 

reconstrução, devendo, no entanto, ser acautelada a disposição aí 

referia. ----------------------------------------------------------- 

5.3. A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------  

5.4. Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 3 lugares de estacionamento 

automóvel. ---------------------------------------------------------  

5.5. Caso a proposta mereça acolhimento superior deverá ser pagas as 

taxas previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, que importam no 

montante total de 2.331,58€, 460,20€ correspondentes às taxas de 

licenciamento do edifício (artigo 66.º da tabela de taxas anexa ao 

regulamento) e 1.871,38€ correspondentes às taxas de infraestruturas 

urbanísticas do arruamento confrontante (alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º do regulamento), conforme abaixo indicado: --------------------- 

a) Taxas administrativas de licenciamento: ------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO        

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
1 

66,95 € 66,95 € 

n.º 2 Para habitação uni- familiar e bi- familiar, por 

fogo 
      

a) 
 Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 
 Superior a 500 m2 0 100,45 € 0,00 € 

Artigo 76.º Vistoria    
nº 6 Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas 
1 

55,70 € 
55,70 € 

  TOTAL      200,70 € 

b) Taxas de infraestruturas urbanísticas: 

QUADRO I        custos (C) Ci/m 

    s/n larg. C/m C/m2 Ci/m-€ /m 
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  Faixa de rodagem           

              

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 

Betão   4,4   13,08 57,55 

Passeios         0,00 

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   0   15,92 0,00 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 

REDE DE ESGOTOS 0   34,12   0,00 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0  45,49   0,00 

              

C - Custo das obras existentes na via pública / m- €/m         79,16 

m - Frente do terreno que confronta com a via pública         12,25 

             

Moradia unifamiliar - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º       

  T = C x m x 0,25       T = €242,43 

 

5.6. Assim: -------------------------------------------------------- 

a) Considerando que o pedido está instruído de acordo com os pontos 

nº 1, nº 15 e 16 da portaria nº 113/2015 de 22 de abril, nomeadamente 

no que concerne à responsabilidade dos técnicos autores e coordenador 

dos projetos. ------------------------------------------------------- 

b) Considerando que, alertada a requerente para as questões sobre a 

legitimidade relativamente ao beirado e sobre o muro de vedação, a 

mesma veio a processo, reafirmar a sua suposta legitimidade, pelo que, 

não sendo estes serviços habilitados para aferir sobre tal matéria, a 

eventual aprovação das obras de construção apresentadas será sob 

reserva de direito de terceiros. ------------------------------------ 

c) Considerando que, a construção foi objeto de vistoria, validando 

todos os elementos probatórios que acompanham instrutóriamente o 

procedimento de legalização, que referiu não haver lugar a obras de 

correção/adaptação, devendo ser acautelada a disposição referida no 

respetivo auto. ---------------------------------------------------- 

d) Considerando que, a solução arquitetónica da reconstrução 

apresentada aparenta integrar-se no núcleo tradicional de Izei, núcleo 

a preservar, de acordo com o regulamento do PDM, se bem que o auto de 

vistoria acima referido incide igualmente sobre a inserção urbana. -  

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

6.1. Tendo em consideração o exposto, coloca-se à consideração 

superior, sugerir o agendamento deste assunto para uma próxima reunião 

de Câmara Municipal, enquadrada no regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, com vista a proposta 

de deferimento do pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo 

alvará de autorização de utilização do imóvel, aprovação sob a reserva 

de direito de terceiros. ------------------------------------------- 
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6.2. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar, após o pagamento das 

taxas acima calculadas. --------------------------------------------- 

Retificação de erro material: --------------------------------------- 

De acordo com o artigo 174º do Novo CPA, deverá proceder-se à correção 

material do ponto nº 5.5 da presente informação técnica, onde se lê: 

“Caso a proposta mereça acolhimento superior deverá ser pagas as taxas 

previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas, que importam no montante 

total de 2.331,58 €, 460,20 € correspondentes às taxas de licenciamento 

do edifício (artigo 66.º da tabela de taxas anexa ao regulamento) e 

1.871,38€ correspondentes às taxas de infraestruturas urbanísticas do 

arruamento confrontante (alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

regulamento), conforme abaixo indicado:” ----------------------------

Deverá ler-se: ------------------------------------------------------ 

“Caso a proposta mereça acolhimento superior deverá ser paga a taxa 

prevista no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, que importa no montante total 

de 443,13 €, 200,70 € correspondentes às taxas de licenciamento do 

edifício (artigo 66.º da tabela de taxas anexa ao regulamento) e 242,43 

€ correspondentes às taxas de infraestruturas urbanísticas do 

arruamento confrontante (alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

regulamento), conforme abaixo indicado:” ---------------------------- 

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

Vistoria prévia para efeitos de legalização das obras de construção 

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

Chaves, 8 de setembro de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. -------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.09.13: -------------------------------------------------------- 

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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.09.13: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

21. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA INDEFERIDO – 

PRONÚNCIA - BAIRRO DO CANTO, ARCOSSÓ – VIDAGO – EMÍLIA CARVALHO ROSA 

– PROCESSO Nº 207/21 – INFORMAÇÃO Nº 347/SAA/2021, DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE 

TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.09.20. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------- 
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1 – Enquadramento   -------------------------------------------------  

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

630/21, a requerente, solicitou a emissão de certidão de destaque de 

uma parcela de terreno. ---------------------------------------------  

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------   

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, na informação n.º 

636/SCOU/2021, datada de 09/04/2021, tal pedido foi submetido em 

15/04/2021, à Câmara Municipal, no sentido de esta adotar uma 

deliberação consubstanciada no indeferimento do pedido em análise.   

A interessada foi notificada, por escrito, através do ofício n.º 

222/DOTGU/2021, em 03/05/2021, 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. ----- 

3 – 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 certidão 

de destaque de uma parcela de terreno, de acordo com o previsto no n.º 

4, do art.º 6, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual. ---  

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

Chaves, 20 de setembro de 2021 --------------------------------------   

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.09.21: -------------------------------------------------------- 

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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.09.22: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

22. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

E/OU IMT - PROCESSO 435/18 – MARLENE VALONGUEIRO LAMPAÇA – RUA PADRE 

JOAQUIM MARCELINO DA FONTOURA, 13-15, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR 

- INFORMAÇÃO N.º 302/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 21 DE 

SETEMBRO DE 2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sra. Marlene Valongueiro Lampaça, na qualidade de proprietária, veio 

através de requerimento nº 2180/21, juntar elementos, para solicitar 

certidão comprovativa que o edifício de habitação unifamiliar que 
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reconstruiu, na Rua Padre Joaquim Marcelino da Fontoura, nº 13-15, em 

Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para os 

seguintes efeitos: -------------------------------------------------- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais -EBF); ------------------------------------------- 

b) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano objeto de reabilitação 

urbana (alínea b) do n.º 2do artigo 45º do EBF); -------------------- 

c) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano, na primeira 

transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação a afetar a 

arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área 

de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente 

(alínea c) do n.º 2do artigo 45º do EBF). --------------------------- 

Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos: ------- 

a) Caderneta predial do prédio atualizada --------------------------- 

b) Declaração de não dívida à Segurança Social; --------------------- 

c) Declaração de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; ---- 

d) Nota de liquidação e comprovativo do IMT. ------------------------

-1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Padre Joaquim Marcelino da Fontoura 

nº 13-15, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está 

descrito no registo da Conservatória com o nº 3364/20100215 e inscrito 

na respetiva matriz predial urbana sob o artigo nº 6998. ------------

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 A Sra. Marlene Valongueiro Lampaça no dia 11 de junho de 2018 

apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de reconstrução e 

ampliação nº 72/19 em 9 de abril de 2019. --------------------------- 

1.2.2.  Em 30 de janeiro de 2020 veio a requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 2 

de março de 2020, com o nº 37/20. ----------------------------------- 

1.2.3. Pelo requerimento nº 1679/20, a requerente solicita certidão 

de reabilitação para efeitos de isenção de IMI e IMT, produzindo a 

informação técnica nº 390/UVCH/20, onde lhe é mencionado que, para que 

o pedido lhe seja ponderado, deverá instruir o requerimento, 

apresentando documentos, tendo em conta o estabelecido pelos artigos 

5º e 14º do Regulamento nº 713/2020. -------------------------------- 

1.2.4. Com o requerimento nº 36/21, vem a requerente fazer junção de 

elementos, através da apresentação de alguns dos documentos 

solicitados pela informação anteriormente referida. ----------------- 

1.2.5. No dia 14 de setembro de 2021, através do requerimento 2180/21, 

veio juntas os elementos em falta e com data expirada dos apresentados 

no requerimento nº 36/21. ------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

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

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo  órgão  deliberativo  municipal,  em  sua  

sessão  ordinária  realizada  no  dia  27  de  Fevereiro  de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº 4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013.A  21  de  agosto  de  2015,  

por  deliberação  do  órgão  executivo  camarário  tomada  em  reunião 

ordinária,  foi  aprovada  a  alteração  da  delimitação  da  Área  de  

Reabilitação  Urbana  do  Centro Histórico   de   Chaves,   devidamente   
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sancionada   pela   Assembleia   Municipal,   em   sessão   de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº 2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves –Masterplan. ------ 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os  prédios  urbanos  objeto  de  ações  de  reabilitação  inseridos  

na  ARU  que  iniciem  no  prazo  de  3 (três)  anos  a  contar  da  

data  da  aquisição  do  imóvel,  as  respetivas  obras  de  

reabilitação,  são passíveis  de  isenção  de  IMT ao  abrigo  da  

alínea  b)  do  nº  2  do  artigo  45º  do  EBF  (alteração  introduzida  

pela  Lei  114/2017  de  29  de  dezembro),  ficando  dependente  do  

reconhecimento  pela Câmara  Municipal  da  área  da  situação  do  

prédio  após  as  respetivas  obras  de  reabilitação, conforme o nº 

4 do artigo 45º do EBF. --------------------------------------------- 

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------ 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº 1 e do nº 4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação  do  imóvel  antes  e  

após  as  obras  compreendidas  na  ação de  reabilitação,  de  acordo 

com  a  escala  constante  no  nº  3  do  artigo  6º  da  Portaria  nº 

1192-B/2006  de  3  de  Novembro,  que define   a   ficha   de   

avaliação   na   qual   constam   os   elementos   relevantes   do   

imóvel   para   a determinação do estado de conservação. ------------ 

3.4. No dia 5 de fevereiro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Péssimo (nível 1), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.5. No dia 8 de setembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 45º 

do EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela 

proprietária do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. --------------------------------- 

3.7. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem 

cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.  

Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado 

energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da 

certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo 
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45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem 

arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável, 

considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção. -------------------------------------

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: ------------------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial- 
Uso da unidade 

Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A– R/C Comércio 16/01/2020 32 880,00€ 98,64€ 295,92€ 

Fração B – 1º A Habitação 16/01/2020 23 450,00€ 70,35€ 211,05€ 

Fração C – 2º Habitação 16/01/2020 26 650,00€ 79,95€ 239,85€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 248,94€ e de 

746,82€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. -----------------------------------------------

3.9. No que respeita ao IMT, ainda que o período que decorreu entre a 

aquisição do prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou 

os três anos, pelo que a requerente cumpriu o prazo estipulado na 

alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF. E segundo a apresentação pela 

requerente da nota de cobrança de IMT, com a referência nº 

160718038583035, liquidada em 5 de fevereiro de 2018, com a importância 

de 0,00€, assim, pelo valor isento de pagamento de IMT, do benefício 

atribuído de acordo com o artigo 9º do CIMT, o seu reembolso será 

nulo. -------------------------------------------------------------- 

4.CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome de Sra. Marlene Valongueiro Lampaça, NIF 

230.0615.260, por um período de três anos, dando cumprimento ao 

disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. ------------------------------ 

4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o 

reconhecimento das isenções), está em condições de ser presente em 

reunião de Câmara Municipal, no sentido do órgão executivo municipal 

deliberar sobre a presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do 

artigo 16º do Regime Financeiro das Autárquicas Locais e Entidades 

Intermunicipais. --------------------------------------------------- 

4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do 

Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

4.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. ---------  

Chaves 21 de setembro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

Eva Basílio -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021: ----------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 24 DE SETEMBRO DE 2021: ------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ----------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 25 DE 

SETEMBRO DE 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. --------------------------------------------- 

 

 

23. “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE”. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ----------------------- 

Foi presente a informação nº 482/2021, 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 144, de 27 der julho de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PARU 2.1 – 

Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e 

Envolvente”. ------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 31 de agosto de 2020, 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 24 de setembro de 2020. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 414.499,00€ (Quatrocentos e 

catorze mil, quatrocentos e noventa e nove euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 4 de outubro de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 28 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

24 de setembro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a 

conclusão da empreitada por um período de 60 dias, alegando que os 

trabalhos tiveram atrasos devido ao Coronavírus – Covid 19. --------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A empreitada prevê a reabilitação do Museu da região flaviense, do 

castelo, baluarte e envolvente, visando essencialmente a substituição 

de coberturas, a eliminação das patologias e a criação de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data do Auto de 

Consignação, mais as prorrogações de prazo aprovadas, deveria terminar 

no dia 24 de setembro de 2021. -------------------------------------- 
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3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados vários 

estados de emergência em Portugal. ---------------------------------- 

5. Durante esta fase da pandemia, de acordo com o adjudicatário da 

obra, viu-se confrontado com diversos constrangimentos, que 

determinaram a necessidade de prorrogação de prazo de execução da 

presente empreitada, designadamente a ausência de trabalhadores da 

área de produção, incluindo trabalhadores de subempreiteiros, 

justificada pela necessidade de cumprimento das medidas de 

contenção/isolamento por doença causada pelo Covid-19, bem como 

efeitos de interrupção das cadeias de abastecimento, abrangendo 

materiais, equipamentos necessários e indispensáveis à execução dos 

trabalhos da empreitada. -------------------------------------------- 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação de prazo por um 

período de 60 dias. ------------------------------------------------- 

7. Na presente data a obra encontra-se em fase de conclusão, faltando 

essencialmente os seguintes os seguintes trabalhos: ----------------- 

• Conclusão do passadiço metálico/rampa deficientes junto à Torre do 

Castelo; ----------------------------------------------------------- 

• Colocação e vãos na Torre do Castelo; --------------------------- 

• Execução de pavimento no piso térreo do Baluarte do Castelo; ---- 

• Limpezas finais da obra; ---------------------------------------- 

• Entrega de telas finais. ---------------------------------------- 

8. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

60 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

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

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 60 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; -----------------------------------------------------

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 24 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 



                                                                F. 75 

                                                                  _____________________ 

 
Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.09.24. – 

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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

24. AQUAE SALUTEM – COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO – 

ADJUDICAÇÃO. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 508/2021, 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 138, de 19 de julho de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Aquae Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”. ----------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.” pelo valor global de 1.619.900,00 € (Um milhão, 

seiscentos e dezanove mil e novecentos 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 executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Aquae Salutem – 

Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”; ---------------------------- 

b) A adjudicação à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 1.619.900,00 € (Um 

milhão, seiscentos e dezanove mil e novecentos euros), IVA não 

incluído, com um prazo de execução de 365 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 (1.619.900,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 1.1.2. 0102/07010301 2020 

I 10; --------------------------------------------------------------- 

i) Para o ano de 2021 está previsto um valor de 200.000,00€, (Duzentos 

mil euros), IVA não Incluído; --------------------------------------- 

ii) Para o ano de 2022 está previsto um valor de 1.419.900,00€, (Um 

milhão, quatrocentos e dezanove mil e novecentos euros), IVA não 

Incluído. ---------------------------------------------------------- 

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; --------------------------------------- 
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e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Eng.ª Cláudia Moura, 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, 13 de outubro de 2021. ------------------- 

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

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 28 dias do mês de setembro 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 1.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de 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 13 de setembro procedeu-se á notificação do projecto 

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 definitiva, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “AQUAE SALUTEM 

Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio” pelo valor de 1.619.900,00 € 

(Um milhão seiscentos e dezanove mil e novecentos Euros), IVA não 

incluído, à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e 

Obras Públicas, S.A.”, com um prazo de execução de 365 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 -------------------------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira ------------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA “AQUAE SALUTEM – COMPLEXO 

HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO” ------------------------------------- 

No dia …… de ……………… de 202…., nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 1.619.900,00 (um milhão, seiscentos e dezanove 
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mil e novecentos 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, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho 

de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A., com sede ………………………………, Pessoa 

Coletiva n.º ……………., com o mesmo número de matricula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………….., titular do Alvará de Construção 

n.º ……………., com o capital social de ……………….. euros, legalmente 

representada por ……………………, natural de ……………., residente ………………………., 

titular do cartão de cidadão n.º ………………., válido até ………………., emitido 

pelas entidades competentes da República Portuguesa na qualidade 

de …………………, conforme poderes constantes na …………………………. documento que 

fica arquivado em anexo ao presente contrato. ----------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada “Aquae Salutem – 

Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”, pelo preço de € 1.619.900,00 

(um milhão, seiscentos e dezanove mil e novecentos euros), que não 

inclui o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação do executivo municipal, do 

passado dia ………………………., em conformidade com o Projeto de Execução, 

Caderno de Encargos, Caderno de Encargos de Arqueologia, Plano de 

Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por deliberação do executivo municipal, ……………………………., nos termos da 

proposta apresentada pelo segundo contratante, bem como da lista de 

preços unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------- 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de …….. 

(…………………………….) dias, a contar da data do auto de consignação dos 

trabalhos, 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. A produção de efeitos do presente contrato terá início após a 

obtenção do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4, do artigo 

45.º da LOPTC, na redação da Lei n.º 61/2011 de 7 de Dezembro. ------ 

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; ------------------------------------------------------- 
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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 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: ….. – ……………….., 
publicada no despacho n.º 1.592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro. - 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A presente empreitada consta do Plano Plurianual de 

Investimentos/Orçamento do primeiro contratante - Objetivo: 1.1.2. 

0102/07010301 2020 | 10 -, aprovado pelo órgão ……...………….., em …………..…, 

prevendo-se a seguinte repartição da despesa, com projeção plurianual:  

a) Para o corrente ano o valor de € 200.000,00, IVA não incluído; --- 
b) Para o ano seguinte o valor de € 1.419.900,00, IVA não incluído. - 
2. O encargo resultante deste contrato tem cabimento na rubrica com a 
seguinte classificação Económica: …………; Cabimento n.º …………., 

de ………………. ---------------------------------------------------------- 

3. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º …………., de ………….……, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.  

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, ……………………………, no valor de € 80 

995,00 (oitenta mil, novecentos e noventa e cinco euros), 

correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do presente contrato.  

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 
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Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, ……………………………, a exercer 

funções …………………., mediante deliberação do Executivo Municipal, 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) ---------------------------------------------- 

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 deliberação do Executivo Municipal, do passado 

dia ……………………………….; -------------------------------------------------- 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por deliberação do Executivo Municipal, 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 ….../E/202….. ------------------------------------------ 

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

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

25. “OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 1 E 3” – PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO. ----------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº 485/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES”. -------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 108 470,00 € (cento e oito 

mil quatrocentos e setenta euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, correspondendo 89 990,00€ (oitenta e nove mil 

novecentos e noventa euros) ao LOTE 1 e 18 480,00€ (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta euros) ao LOTE 3, importando destacar: ------- 

• Prazo de execução da obra: Lote 1: 90dias; Lote 3: 60 dias ------ 

• Data da consignação: 26 novembro de 2020 ------------------------ 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, haverá retenção de 

10% do valor de cada auto de medição, de acordo com o disposto no nº 

2 do artigo 88º do CCP. --------------------------------------------- 

6. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

7. Apesar de já terem sido aprovadas prorrogações de prazo, para 

conclusão dos trabalhos, nomeadamente, para o fornecimento e colocação 

de grelhas nas caldeiras das arvores, a entidade executante ainda não 

conseguiu finalizar tais trabalhos, alegando para tal, estar 

dependente da entrega dos respetivos materiais. --------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Na presente data, os trabalhos que faltam executar, respeitam ao 

fornecimento e colocação das caldeiras para as arvores, constituídas 

por gradil em aço galvanizado. Tais trabalhos já foram iniciados. --- 

2. Dado os condicionamentos na entrega de materiais e escassez de mão 

de obra, em resultado da pandemia, provocada pelo vírus SARS COV-19, 

o adjudicatário viu-se impossibilitado de cumprir o prazo de execução 

estipulado. Os trabalhos que faltam executar, dada a sua natureza, 

dependem sobretudo da entrega de materiais, mais precisamente das 

grelhas em aço galvanizado, fornecidas por outra empresa que, do mesmo 

modo, não cumpriu os prazos de entrega previamente estabelecidos. --- 

III – Da Proposta em sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que, sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) A aprovação de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da 

obra, sem direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços 

em relação ao prazo contratado, do seguinte modo: para o LOTE 1, 77 
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dias e para o LOTE 3, 77 dias, permitindo deste modo a conclusão das 

obras do LOTE 1 e LOTE 3, até ao dia 31 de outubro de 2021; --------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada e solicitar num prazo máximo de 5 dias o plano de 

reprogramação dos trabalhos. ---------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 20 de setembro de 2021 ------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.10.14. – 

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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

26. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA CICLOVIA 

CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ------------------ 

Foi presente a informação nº 512/2021, 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 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de Dezembro de 2019. ---------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

15 de outubro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a 

conclusão da empreitada até 31 de dezembro de 2021, alegando que os 

trabalhos tiveram atrasos devido à dificuldade em recrutar 

trabalhadores, na prossecução dos trabalhos agravadas desde o início 

da pandemia Covid-19 e atraso nas expropriações. -------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro. ------------------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde e deveria terminar no dia 15 de outubro de 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. De fato, tem-se verificado de um modo geral, dificuldade no 

recrutamento de trabalhadores, o que provoca atrasos no 

desenvolvimento dos trabalhos. -------------------------------------- 

5. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, continua-se também a 

verificar dificuldades na evolução dos trabalhos. -------------------

6. Verificou-se também atraso na expropriação, nomeadamente na Parcela 

n.º 33, quando se preconizava uma negociação amigável, a mesma não foi 

possível dado que o interessado reverteu a negociação, não havendo por 

isso ainda posse administrativa, encontrando-se nesta fase a decorrer 

junto da DGAL a instrução do pedido da declaração de utilidade pública. 

7. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 31 de dezembro de 

2021, 77 dias. ------------------------------------------------------ 

8. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que se 

verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 77 

dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo. ----------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

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

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 77 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 15 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

Email com ponto de situação da expropriação ------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.10.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

27. PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA EM 502 TRAVANCAS - ARGEMIL E ENTRONCAMENTO 

DE DADIM – ADJUDICAÇÃO. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 507/2021, 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 162, de 20 de agosto de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Pavimentação de Troço da EM 502 Travancas – Argemil e Entroncamento 

de Dadim”. ---------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.” pelo valor global de 209.000,00 € (Duzentos de 

nove 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 executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Pavimentação de Troço 

da EM 502 Travancas – Argemil e Entroncamento de Dadim”; ------------ 

b) A adjudicação à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 209.000,00 € 

(Duzentos e nove mil euros), IVA não incluído, com um prazo de execução 

de 60 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 (209.000,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.3.1. 0102/07030301 0202 

2002 I 195; --------------------------------------------------------- 

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 Eng.ª Cláudia Moura, 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. -------------------------------------------- 
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Divisão de Obras Públicas, 13 de outubro de 2021. ------------------- 

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

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 28 dias do mês de setembro 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 – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão 

de Obras Públicas; -------------------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

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 17 de setembro procedeu-se á notificação do projecto 

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 definitiva, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Pavimentação de 

Troço da EM 502 Travancas – Argemil e Entroncamento de Dadim” pelo 

valor de 209.000,00 € (Duzentos e nove mil Euros), IVA não incluído, 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”, com um prazo de execução de 60 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 ----------------------------------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA EM 502 

TRAVANCAS E ENTRONCAMENTO DE DADIM” -------------------------------- 

No dia …… de ……………… de 202…., nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 209.000,00 (duzentos e nove mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: ------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

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 ------------------------------------------------------------------ 
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Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A., com sede na ……………………………………………, 

Pessoa Coletiva n.º …………………., com o mesmo número de matrícula 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 ………………, válido até ………………., residente em ……………………, emitido pelas 

entidades competentes da República Portuguesa, na qualidade de 

gerente, 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 “Pavimentação 

de Troço da EM 502 Travancas e Entroncamento de Dadim”, situado no 

concelho de Chaves, pelo preço de € 209.000,00 (duzentos e nove 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 despacho ……………………………………….., no passado 

dia …………………………., precedida de convite, em conformidade com o Projeto 

de Execução, Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano 

de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 

empreitada, devidamente aprovados por …………………………, de ………………….., nos 

termos da proposta apresentada pelo segundo contratante, bem como da 

lista de preços unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------- 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de …… 

(……………….) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para dia útil seguinte à assinatura 

do presente contrato. ----------------------------------------------- 

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 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 
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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 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

4. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 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: ….. – ……………………………., 
publicada no despacho n.º 22 637/2004 (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) ------------------------------------------- 

4. 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 ………………….. ---------------- 

5. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromissos 
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 

despacho do ……………………….., 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) ------------------------------------------------------ 

3. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 
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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 ……………………………, no passado dia …………………………………. ------- 

8. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………………., no 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 …../E/2021. -------------------------------------------- 

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

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

28. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.- 

Foi presente a informação nº 481/2021, 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 88, de 8 de maio de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves”. ------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada. 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 995.027,03€ (Novecentos e 

noventa e cinco mil, vinte sete euros e três cêntimos), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

4. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 

em epígrafe, que deu entrada nos serviços do Município com o n.º 3372, 

no dia 19 de abril de 2018. ----------------------------------------- 
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6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 6 de setembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 12 de setembro de 2018. ----------------------

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 17 de setembro de 2018. --------------------------------- 

8. Em 30 de outubro de 2018, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude de se alterar o projeto de avac ventilação, tendo-se retomado 

os trabalhos em 10 de fevereiro de 2020. ---------------------------- 

9. Aos 23 de março de 2020, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude da pandemia Covid-19, tendo-se retomado os mesmos em 25 de 

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

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de dezembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementares no valor de 388.919,17€, tendo 

proporcionalmente prorrogado o prazo por 145 dias, até 24 de julho de 

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

11. De harmonia com a deliberação camararia tomada reunião ordinária, 

do dia 22 de julho de 2021, o Município de Chaves aprovou prorrogação 

de prazo até 22 de setembro de 2021. -------------------------------- 

12. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

22 de setembro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a 

conclusão da empreitada. -------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. O projeto da obra, contempla a conservação, restauro, preservação 

e recuperação dos espaços que compõem o conjunto arquitetónico das 

estruturas arqueológicas existentes, promovendo as condições 

necessárias para a reativação do sistema hidráulico de abastecimento 

de águas termais, condutas, tanques e piscinas. Prevê também a execução 

de camarins, redes de iluminação, telecomunicações, hidráulicas, avac, 

melhoria da eficiência energética e ambiental e, musealização e 

promoção da estrutura arqueológica. --------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data da aprovação do 

plano de segurança e saúde, apos as suspensões de trabalhos e as 

prorrogações de prazo, deveria terminar no dia 22 de setembro de 2021. 

3. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, verificaram-se vários 

constrangimentos relativos a algumas indefinições de projetos e na 

aprovação de materiais, no entanto as mesmas encontram nesta data 

resolvidas. -------------------------------------------------------- 

4. Verifica-se também que na sequência da pandemia do vírus Covid-19, 

foram declarados estados de emergência em Portugal, dificultando o 

normal desenvolvimento dos trabalhos. ------------------------------- 

5. O adjudicatário da obra efetuou pedido de prorrogação legal por um 

período de 60 dias, com base nos atrasos na implementação do projeto 

de museologia, que carece de fornecimento por parte do Município, a 

nível de projeto expositivo e fornecimento de conteúdos de projeto 

interativo. -------------------------------------------------------- 

6. Nesta fase, encontra-se o Município aguardar por parte da equipa 

projetista de elementos finais gráficos de imagem, vídeo e conteúdos 

para montagem de projeto de museologia. ----------------------------- 

7. Nesta fase a obra encontra-se em fase de conclusão, tende-se 

efetuada a vistoria dos trabalhos para efeitos de receção provisória 

no dia 21 de setembro de 2021, onde ficaram salvaguardados os seguintes 

trabalhos para conclusão da empreitada: ----------------------------- 

• Fornecimento e montagem de conteúdos da museologia e mesa 

interativa, após aprovação do projetista; --------------------------- 

• Fornecimento e montagem de maquete; ----------------------------- 
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• Montagem de iluminação das paredes expositivas; ----------------- 

• Montagem de sistema de bilheteira apos aprovação do projetista; - 

• Instalação de sistema Knx de gestão da iluminação, -------------- 

• Montagem de barra cénica; --------------------------------------- 

• Fornecimento de estrados de acesso às estruturas arqueológicas; - 

• Entrega de relatório final de conservação e restauro; ----------- 

• Montagem de sinalética; ----------------------------------------- 

• Montagem de extintores; ----------------------------------------- 

• Realização de ensaios e testes de funcionamento das 

infraestruturas: elétricas, telecomunicações, sistemas de intrusão e 

alarme e deteção de incêndios, som e infraestruturas eletromecânicas 

e entrega de telas finais e relatório de funcionalidades e termos de 

responsabilidade por execução e, respetivas certificações nas 

entidades competentes; ---------------------------------------------- 

• Realização dos testes, ensaios do sistema de AVAC, em virtude de 

dependerem da alimentação de energia elétrica das instalações e da 

certificação das instalações elétricas, bem como realização de ensaios 

e testes do sistema de geotermia e formação do pessoal no âmbito da 

gestão centralizada; ------------------------------------------------ 

• Execução de limpezas gerais; ------------------------------------ 

• Certificação das instalações elétricas. ------------------------- 

8. Assim, tendo em consideração as circunstâncias enunciadas, deverá 

ser concedida prorrogação de prazo de 60 dias. ---------------------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

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

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo por um 

período de 60 dias; ------------------------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 22 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.10.15. – 

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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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29. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E RUA 

DE SANTO AMARO – TRABALHOS A MENOS. --------------------------------- 

Foi presente a informação nº 360/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 216 de 11 de novembro de 2020, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

4- REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E RUA DE SANTO 

AMARO”. ------------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de janeiro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “José Moreira Fernandes & Filhos, Lda.”, a execução 

da referida empreitada. --------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 9 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 458 665,39 € (quatrocentos 

e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e 

nove cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

• O auto de consignação é de 16 de março de 2020. ----------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 2 de abril de 2020. -------------------- 

5. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 12/10/2020, foi aprovada uma prorrogação graciosa, ao prazo de 

execução, por 39 dias. ---------------------------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 26/10/2020, foram aprovados trabalhos complementares, no valor 

de 17.739,42€, não incluindo o Iva, com um prazo de execução de 15 

dias. -------------------------------------------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 21/01/2021, foram aprovados trabalhos a menos, no valor de 

67.352,48€, não incluindo o IVA e representam 14,68% do valor da 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

8. Para garantia da execução dos trabalhos, o adjudicatário presta a 

favor do dono de obra a garantia bancária Nº 42748, emitida pelo 

Bankinter, S.A.-Sucursal em Portugal, datada de 3/02/2020, no valor 

de 22.933,27€ (vinte e dois mil, novecentos e trinta e três euros, 

vinte e sete cêntimos), correspondente a 5% do valor contratado. Para 

reforço de garantia são retidos 5% do valor de cada auto de medição. 

9. Para garantia da execução dos trabalhos do 1º adicional ao 

contrato, o adjudicatário presta a favor do dono de obra, depósito de 

garantia, efetuado na Tesouraria Municipal, no dia 17/11/2020, através 

de guia 2020/1/255, no valor de 886,97€ (oitocentos e oitenta e seis 

euros e noventa e sete cêntimos) correspondente a 5% do valor dos 

trabalhos complementares. Para reforço de garantia são retidos 5% do 

valor de cada auto de medição. -------------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camararia tomada em reunião ordinária 

do dia 1/04/2021, foi aprovada a restituição dos valores retidos nos 

autos de medição, para reforço de garantia, pela Garantia Bancária n.º 

44071, emitida pelo Bankinter S.A.- Sucursal em Portugal, em 22 de 

dezembro de 2020, no valor de 22.933,27€ correspondente a 5% do valor 

contratual. -------------------------------------------------------- 
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11. Os trabalhos previstos na presente empreitada consistem na 

requalificação de várias ruas, nomeadamente, Av. Luis Chaves, Rua Reis 

Ventura e Rua Santo Amaro, dotando-as de melhores condições de conforto 

e segurança para os utentes. É pretensão beneficiar a mobilidade 

pedonal e os aspetos funcionais da via, com a reestruturação dos 

passeios, a reorganização dos lugares de estacionamento, a melhoria 

da sinalização rodoviária e a introdução de espécies arbóreas. O 

projeto abrange a execução de novos pavimentos, tanto nos arruamentos 

como nos passeios, antecedidos da remodelação total de infraestruturas 

enterradas, tais como, rede de abastecimento de água, rede de aguas 

residuais domesticas, infraestruturas elétricas e telecomunicações, 

como também da substituição parcial da rede e águas pluviais. ------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Encontrando-se finalizados os trabalhos que constituem as 

prestações do contrato da presente empreitada, foi efetuada a medição 

final, concluindo-se que resultam trabalhos a menos, no valor de 

34.092,07€ (trinta e quatro mil noventa e dois euros e sete cêntimos), 

Iva não incluído. Os trabalhos a menos agora apresentados, encontram-

se em mapa anexo. --------------------------------------------------- 

2. Os trabalhos a menos respeitam, ora a trabalhos que foram 

impossibilitados de executar de acordo com o projeto, visto colidirem 

com infraestruturas enterradas existentes, nomeadamente o coletor de 

águas pluviais e a plantação de arvores, ora porque o calculo das 

medições efetuadas na fase de projeto, foi considerado por excesso. - 

3. O total dos trabalhos executados é de 374.960,34€, que incluem os 

trabalhos do contrato inicial (357.220,92€) e os trabalhos do contrato 

adicional (17.739,92€). --------------------------------------------- 

4. Assim, os trabalhos a menos agora apresentados, juntamente com 

anteriores trabalhos a menos, representam 18,25% do valor total 

contratado. Neste pressuposto a entidade executante não tem direito a 

indemnização, de acordo com o previsto no artigo 381º do CCP. ------- 

III – Da Proposta em sentido escrito --------------------------------

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, de acordo com o disposto no artigo 379º do 

CCP, propõe-se o seguinte procedimento: ----------------------------- 

1. Submeter os trabalhos a menos, de acordo com o mapa de quantidades 

apresentado, à aprovação do Órgão Executivo Municipal; -------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, informar a empresa adjudicatária, devendo de seguida, 

ser encaminhada cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser 

reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos. --------------- 

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

Chaves, 21 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXO: Mapa de trabalhos não executados ----------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.10.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------- 

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

30. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021. --- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 22.310,00 €, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 22.310,00 

(Vinte e dois mil, trezentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa 

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

 

 

31. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). -------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 22.653,25 €, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 22.653,25 

(Vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e três euros e vinte e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

32. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 9.163,25 €, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.163,25 

(Nove mil, cento e sessenta e três euros e vinte e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

33. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021 (ÁGUA). ------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 10.110,00 €, IVA incluído, que 

se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.110,00 

(Dez mil, cento e dez euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.- 

 

 

34. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021. -------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 1.560,01 €, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.560,01 

(Mil, quinhentos e sessenta euros e um cêntimo), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

35. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 01/DOP/2021. ----------------------------------------------------- 

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, Espaços Vintage, Lda., no valor de 84.597,73 €, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 84.597,73 

(Oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete euros e setenta e 

três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

36. 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 - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 38/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 38/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 16.274,29 

€, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.274,29 

(Dezasseis mil, duzentos e setenta e quatro euros e vinte e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

37. 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 - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 39/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ---------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 39/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 16.163,26 

€, 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 

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.163,26 

(Dezasseis mil, cento e sessenta e três euros e vinte e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

38. 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 - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 40/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS - ÁGUA). --- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 40/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 15.775,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.775,00 

(Quinze mil, setecentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

39. RETIFICAÇÃO DO ESCALÃO DA ALUNA MARIA PINTOR RORIZ – ANO LETIVO 

2020/2021. INFORMAÇÃO N. º92/DEAS-UE/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 2021.09.08------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 
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DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO 

DE 2021.09.24. ------------------------------------------------------ 

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

 

 

40 PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES DA ALUNA 

LÍLIA FERNANDES VIEIRA QUE FREQUENTA A ESCOLA BÁSICA DO CANEIRO – ANO 

LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO N.º 103/DEAS-UE/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 2021.10.13------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

41. PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES ENTRE O 

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

ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO N.º 104/DEAS-UE/2021. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

foi aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

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

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

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

Considerando que, o fornecimento de refeições escolares aos alunos da 

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

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

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

lançou mão de um procedimento concursal de prestação de serviços para 

o fornecimento de refeições escolares aos estabelecimentos do ensino 

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

Considerando que no referido concurso público de fornecimento de 

refeições, não foi previsto o fornecimento de refeições escolares aos 

alunos que frequentam o 1º ciclo em Vidago, pelo facto desses alunos 

se encontrarem integrados na Escola EB2,3 de Vidago; ---------------- 

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

realizar parceria com o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 

para que os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vidago beneficiem 

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

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

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

protocolo a estabelecer com o Agrupamento de Escolas Fernão de 

Magalhães, para o fornecimento de refeições aos alunos que frequentam 

o 1º Ciclo de Vidago; ----------------------------------------------- 
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2. O envio da presente proposta à Secção de Aprovisionamento, para que 

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

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

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

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

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

em representação do Município de Chaves. ---------------------------- 

O encargo previsto com esta despesa é de 11.595,50€ e foi calculado 

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

refeições, (36 alunos com o escalão A/transportados, 04 alunos com o 

Escalão B e 09 alunos sem escalão), o preço da refeição (escalão 

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

número de dias do calendário escolar (175 dias letivos), o que 

corresponde  o valor de 4.041,86€ referente ao 1º período letivo do 

ano 2021 (setembro a dezembro) e o valor de 7.553,64€, referente ao 

2º e 3º período, do ano 2022. --------------------------------------- 

O presente protocolo deve produzir efeitos ao dia 20 de setembro de 

2021, data de início do serviço de refeições e ser válido desde a sua 

assinatura até ao dia 30 de junho de 2022. -------------------------- 

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

Chaves, 13 de outubro 2021 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

Minuta de Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vidago Ano Letivo 2021/2022 --------- 

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

Considerando que as refeições escolares dos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico constituem matéria da competência dos Municípios, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e 

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

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

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 

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

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

permitam assegurar o serviço de refeições através da celebração de 

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

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

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

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

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

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

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

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

identificação de pessoa coletiva, 600085503 representada pelo seu 

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

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

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

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e 

condições em que os outorgantes se comprometem a garantir o 

fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico de 

Vidago, através do refeitório da Escola EB 2,3 de Vidago, do 

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

Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

O Município de Chaves, obriga-se a: --------------------------------- 
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1. Exercer um controlo direto da gestão do fornecimento das refeições, 

traduzido no acompanhamento local do funcionamento de serviço e na 

fiscalização do cumprimento das normas aplicáveis. ------------------ 

2. Subsidiar a refeição escolar dos alunos beneficiários da ação social 

escolar. ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

O Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, através da Escola Básica 

de Vidago, compromete-se a: ----------------------------------------- 

1. Fornecer refeições equilibradas, diariamente, e durante todo o ano 

letivo 2021/2022, a cerca de 49 alunos do 1º ciclo e confecionadas na 

Escola Básica de Vidago; -------------------------------------------- 

2. Servir as refeições no horário compreendido entre as 12h30 e as 

13h30 horas; -------------------------------------------------------- 

3. Utilizar os equipamentos e meios adequados para a confeção das 

refeições; --------------------------------------------------------- 

4. Cumprir requisitos de qualidade das refeições a fornecer; ------- 

5. Informar mensalmente o Município sobre o número total de refeições 

servidas. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

Financiamento ------------------------------------------------------ 

1. O Agrupamento compromete-se a cobrar 1.68€ pelos alunos que usufruem 

do escalão A ou transportados, 0,95€ pelos alunos que usufruem escalão 

B e pelos restantes alunos (sem escalão) 0.22€. ---------------------  

2. As condições de pagamento, por parte do Município, das refeições 

fornecidas, serão efetuadas a 60 dias. ------------------------------    

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

Valor estimado dos encargos financeiros ---------------------------- 

O encargo com esta despesa é no valor estimado de 11.595,50€ e foi 

calculado tendo em conta o número de alunos que usufruem do serviço 

de refeições, cerca de 49, o escalão atribuído em matéria de ação 

social escolar e o número de dias do calendário escolar. ------------ 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Enquadramento Orçamental ------------------------------------------- 

A presente despesa tem enquadramento orçamental na rubrica 

04.07.01.05. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

Incumprimento e rescisão do protocolo ------------------------------ 

A falta de cumprimento do presente protocolo constitui justa causa de 

rescisão para qualquer uma das partes. ------------------------------   

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

Revisão do Protocolo ----------------------------------------------- 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio 

acordo de ambas as partes, a prestar por escrito. ------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

Produção de Efeitos ------------------------------------------------ 

O presente protocolo produz efeitos a 20 de setembro de 2021 e é válido 

desde a sua assinatura até ao dia 30 de junho de 2022. -------------- 

Chaves,…… de outubro de 2021 ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------------------- 

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

O Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães ------------ 

(Dr. Luís Mário Alves Carneiro) -------------------------------------

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

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

DE 2021.10.13------------------------------------------------------- 
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A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

42. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO 

DE CHAVES - ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO N.º 105/DEAS-UE/2021. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Município de Chaves tem apoiado financeiramente o desenvolvimento 

dos Planos de Atividades dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

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

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

Considerando que, os referidos apoios, para o ano letivo 2021/2022, 

serão idênticos aos do ano letivo 2020/2021, que foram no valor de:  

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

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

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

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

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

Educação Pré-Escolar, constituem uma resposta direta às necessidades 

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

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

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

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

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

de cooperação estabelecido entre a  DGEstE, o Centro Regional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que as atividades a desenvolver, na componente de apoio 

à família, são planificadas pelos monitores contratados pelo 

Município, para o efeito, sendo da responsabilidade dos educadores 

titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

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

Considerando, ainda, que, para o desenvolvimento das referidas 

atividades é necessário adquirir material didático e lúdico, de acordo 

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

Considerando que, para que haja continuidade na atribuição deste apoio 

financeiro, mantêm-se os valores do ano letivo 2020/2021, pelo que 

será atribuído, a cada sala de jardim de Infância, o seguinte apoio: 

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

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

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

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou 

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

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

Assim, propõe-se, referente ao ano letivo 2021/2022, o seguinte: ---- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o montante de 600,00€ para o desenvolvimento das “Atividades de 

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

II) ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

O referido apoio financeiro é no valor total de 29.742,50€ (vinte nove 

mil setecentos e quarenta e dois euros), sugerindo-se, que o mesmo, 

seja disponibilizado em duas prestações: uma em dezembro de 2021 e 

outra em março de 2022, de acordo com a seguinte tabela: ------------ 
Agrupamento de Escolas  Valor da 1ª prestação 

Dezembro 2020 

Valor da 2ª prestação 

Março 2021 

Valor Total 

Dr. Júlio Martins  

5.801,25€ 

 

5.801,25€ 

      

11.602,50€ 

 

Dr. António Granjo  

5.925,00€ 

 

5.925,00€ 

        

11.850,00€ 

Fernão Magalhães  

3.145,00€ 

 

3.145,00€ 

       

6.290,00€ 

Total 

 

 

14.871,25€ 

 

14.871,25€ 

 

29.742,50€ 

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

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

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

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

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

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

Agrupamento de 

Escolas 

Verbas para apoiar o 

Plano de Atividades 

Verbas para 

material de apoio 

ás AAAF 

Valor Total 

Dr. Júlio Martins 2.000,00€ 

3.000,00€ 

4.552,50€ 

 

 

2.050,00€ 

 

 

11.602,50€ 

Dr. António Granjo 2.000,00€ 

3.000,00€ 

4.500,00€ 

 

 

2.350,00€ 

 

11.850,00€ 

Fernão de Magalhães 2.000,00€ 

3.000,00€ 

 690,00€ 

 

 

600,00€ 

 

6.290,00€ 

Total 24.742,50€ 5.000,00€ 29.742,50€ 
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c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

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

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

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

Chaves,  13 de outubro de 2021 ------------------------------------- 

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

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

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

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

Verbas para apoio à execução do Plano de Atividades dos Agrupamento 

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

Ensino Secundário                                          2.000,00€ 

Ensino Básico                           3.000,00€ 

Pré-Escolar e 1º Ciclo (607 alunosx7,50€)                  4.552.50€                                                                     

                                                        9.552,50€ 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo 

Ensino Secundário                       2.000,00€ 

Ensino Básico                       3.000,00€ 

Pré-Escolar e 1º Ciclo (600 alunosx7,50€)                 4.500,00€ 

                                                           9.500,00€ 

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães 

Ensino Secundário                       2.000,00€ 

Ensino Básico                      3.000,00€ 

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

 5.690,00 

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

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

Escolas 

 

Jardins de Infância 

 

Nº de Alunos 

 

Ano letivo 2020/2021 

 

 

Dr. António Granjo 

 

JI de Nantes 

JI de Casas Novas 

JI de Outeiro Jusão 

JI de Chaves- sala 1 

JI de Chaves- Sala 2 

JI de Chaves- Sala 3 

JI de Chaves- Sala 4 

JI de Chaves- Sala 5 

JI Caneiro- Sala 1 

JI Caneiro- Sala 2 

15 

06 

08 

22 

22 

22 

22 

22 

25 

25 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

 

 

 

 

 

Dr. Júlio Martins 

JI de Stº Estevão 

JI de Mairos 

JI de Vila Verde  

JI de Bustelo 

JI Centro Escolar- 1 

JI Centro Escolar- 2 

JI Centro Escolar- 3 

JI Centro Escolar- 4 

JI Centro Escolar- 5 

10 

10 

07 

08 

23 

20 

23 

25 

23 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

250,00€ 

 

Fernão Magalhães 

 

JI Vidago- Sala 1 

JI Vidago- Sala 2 

JI Vidago- Sala 3 

14 

15 

14 

200,00€ 

200,00€ 

200,00€ 

TOTAL 22 salas 381 alunos 5.000,00€        

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

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

 
Jardins de Infância 

 
Nº de Alunos 

 
Ano letivo 2020/2021 

 
 
Dr. António Granjo 
 

JI de Nantes 
JI de Casas Novas 
JI de Outeiro Jusão 
JI de Chaves- sala 1 
JI de Chaves- Sala 2 
JI de Chaves- Sala 3 
JI de Chaves- Sala 4 
JI de Chaves- Sala 5 
JI Caneiro- Sala 1 
JI Caneiro- Sala 2 

15 
06 
08 
22 
22 
22 
22 
22 
25 
25 

200,00€ 
200,00€ 
200,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 

 
 
 
 
 
Dr. Júlio Martins 

JI de Stº Estevão 
JI de Mairos 
JI de Vila Verde  
JI de Bustelo 
JI Centro Escolar- 1 
JI Centro Escolar- 2 
JI Centro Escolar- 3 
JI Centro Escolar- 4 
JI Centro Escolar- 5 

10 
10 
07 
08 
23 
20 
23 
25 
23 

200,00€ 
200,00€ 
200,00€ 
200,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 
250,00€ 

 
Fernão Magalhães 
 

JI Vidago- Sala 1 
JI Vidago- Sala 2 
JI Vidago- Sala 3 

14 
15 
14 

200,00€ 
200,00€ 
200,00€ 

TOTAL 22 salas 381 alunos 5.000,00€        

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

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

DE 2021.10.13------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

43. ESCALÃO B, COM EFICÁCIA RETROATIVA, AOS ALUNOS MIGUEL MORAIS BORGES 

E ISAAC MORAIS BORGES E PAGAMENTO DO VALOR EM DÍVIDA, EM SETE 

PRESTAÇÕES. INFORMAÇÃO N. º106/DEAS-UE/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 2021.10.13------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração Superior. ---------- 

DESPACHO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO DE 

2021.10.15. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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44. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS C.E. 

– NOTIFICAÇÃO. INFORMAÇÃO N. º107/DEAS-UE/2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

No pretérito dia 24 de junho, foi submetida à Câmara Municipal a 

Informação Nº60/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, relativa ao “Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2020/2021 – Incumprimento 

das Clausulas C.E.”, tendo sido deliberado, pelo  referido órgão, a 

aplicação à Empresa Adjudicatária, Eurest, de uma sanção pecuniária 

no valor de 228,55€, IVA não incluído, nos termos do disposto no número 

1.2., do artigo 13º, do caderno de encargos. ------------------------ 

Através do ofício 10/DEAS-SE/2021, de 02 de julho, procedeu-se à 

audiência prévia dos interessados, no cumprimento do disposto no art. 

121º e ss. do CPA, tendo sido estabelecido o prazo de 10 dias para 

permitir à cocontratante vir ao procedimento, por escrito, dizer o que 

se lhe oferece sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------- 

Durante o aludido prazo, o interessado veio, através do ofício nº 63-

21/DONRC, de 15 de julho de 2021, apresentar as seguintes alegações 

sobre o sentido da decisão exarado na deliberação de 24/06/2021: ---- 

- “A ora requerente foi notificada da proposta de decisão de aplicação 

de uma sanção contratual por incumprimento das capitações exigidas no 

Anexo D, Parte II, DO Caderno de Encargos – que integra o Contrato 

celebrado, no valor total de € 228,55 (duzentos e vinte e oito euros 

e cinquenta cêntimos)”; --------------------------------------------- 

- “Ora, de acordo com a fundamentação adotada pelo referido projeto 

de decisão, a aplicação da sanção contratual à ora requerente surge 

na sequência de uma ação de fiscalização da execução do contrato, 

realizada no passado dia 19 de maio de 2021”; ----------------------- 

Da coerção do direito de audiência prévia do cocontratante -------------- 

- “Compulsado o teor da deliberação proposta pela Câmara Municipal de 

Chaves verificamos que a mesma padece de vício de violação de lei, por 

assentar em equívocos pressupostos de facto quanto à assunção de que 

estamos, no caso, perante um efetivo incumprimento contratual 

imputável à ora requerente.” ---------------------------------------- 

- “limita-se o contraente público a referir que, «Ao longo da distribuição 

das refeições, no refeitório do Centro Escolar, aos alunos dos diferentes de 

escolaridade e de forma aleatória, procedeu-se à pesagem dos bifes, de acordo 

com a tabela em anexo»; ------------------------------------------------ 

-“Ora, cumpre, desde logo, salientar o facto de a presente notificação 

não ser acompanhada de qualquer anexo referente a uma tabela de pesagem 

de bifes, pelo que desconhece a ora requerente a que exata realidade 

se reporta a proposta de aplicação de penalidades contratuais sob 

contraditório”; ---------------------------------------------------- 

-“E, consequentemente, não pode a ora requerente exercer, cabalmente, 

o seu direito de audiência prévia, na medida em que não Ihe são dados 

a conhecer os exatos fundamentos de facto que motivam a penalização 

proposta”. -------------------------------------------------------- 

-“Tal omissão coarta, em absoluto, o direito fundamental de audiência, 

por não permitir que a ora requerente compreenda o iter cognoscitivo 

e valorativo que conduziu à prolação da notificação sob contestação.”.  

-“E, mormente, por não permitir à ora requerente lograr compreender, 

por um lado, em que medida a sua atuação se afigura desrespeitadora 

do normativo invocado e, por outro lado, qual o fio condutor que torna 

a conduta em causa suscetível de justificar a aplicação de uma concreta 
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penalidade.” ------------------------------------------------------- 

-“De facto, atentos sobre o exposto, afigura-se por demais evidente 

que a garantia de audiência significa que o interessado tem um direito 

de pronúncia sobre os factos que Ihe são imputados e pela prática dos 

quais se pretende sancioná-lo.” ------------------------------------ 

-“Sendo que, evidentemente, para que este direito de pronúncia se 

possa concretizar é necessário, desde logo, que seja levado ao 

conhecimento do visado um projeto de decisão devidamente fundamentado 

e ancorado em elementos de facto concretos e demonstráveis.” ------- 

- “Donde, atenta a manifesta falta de fundamentação da notificação 

recebida perpetradora de uma flagrante e inadmissível coerção do 

direito de audiência do cocontratante, resta-nos concluir pela 

nulidade insuprível da presente proposta de aplicação de penalidades 

contratuais, o que, desde já, se reclama, para os devidos efeitos 

legais.” ----------------------------------------------------------- 

II. DA RESPOSTA ----------------------------------------------------- 

Da coerção do direito de audiência prévia do cocontratante --------- 

Considerando que, compulsados os documentos remetidos ao 

cocontratante, através do ofício 10/DEAS-SE/2021, de 02 de julho, 

sobre o sentido de decisão administrativa e no cumprimento do disposto 

no art. 121º e ss. do CPA, verificou-se que, a tabela que acompanhou 

a informação Nº60/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, relativa ao “Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2020/2021 – Incumprimento 

das Clausulas C.E.” e presente na reunião da Câmara Municipal, de 24 

de junho, por lapso, não acompanhou o referido ofício. -------------- 

Considerando que, a ausência da referida tabela não permite à 

requerente a exata realidade a que se reporta a proposta de aplicação 

de penalidades contratuais impedindo-a, por sua vez, de exercer, 

cabalmente, o seu direito de audiência prévia, na medida em que não 

Ihe foi dado a conhecer os fundamentos de facto que motivam a 

penalização proposta. ---------------------------------------------- 

Considerando que a audiência dos interessados consubstancia uma fase 

essencial no procedimento administrativo, enquanto corolário do 

princípio da administração aberta e que impõe a participação dos 

interessados na formulação da decisão definitiva, sendo a falta da 

mesma um motivo invalidante do ato administrativo que coloque um termo 

a tal procedimento. ------------------------------------------ 

Considerando que tal premissa se estende, por razões óbvias, às 

situações em que tal fase, não obstante ter sido formalizada, se 

encontre enviusada por omissões que coloquem em causa a correta, e 

plenamente esclarecida, participação do interessado. --------------- 

Considerando que tais preterições sempre enfermarão o ato 

administrativo definitivo. ----------------------------------------- 

Considerando, contudo, que a decisão final ainda não foi praticada, 

sobressaindo, aqui, o princípio do aproveitamento do ato 

administrativo, através do qual deverá a entidade administrativa 

ponderar se é possível suprimir tais preterições, de forma a garantir 

a prática da decisão final em conformidade com o quadro legal em vigor. 

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

III – Da Proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

 Que seja repetida a notificação à interessada no âmbito da audiência 

dos interessados, desta vez acompanhada de todos os elementos 

necessários para o cabal exercício do respetivo direito de 
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participação, concedendo-lhe, para o efeito, um novo prazo de 10 dias 

úteis para, querendo, vir a processo dizer o que tiver por conveniente 

sobre o sentido de decisão praticado no dia 24 de junho de 2021, pelo 

órgão executivo municipal e traduzido na aplicação à empresa 

adjudicatária, EUREST (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, 

LDA., adjudicatária do fornecimento de refeições, no ano letivo 

2020/2021, de uma sanção pecuniária no valor de 228,55€, IVA não 

incluído, nos termos do disposto no número 1.2. do artigo 13º, do 

Caderno de Encargos; --------------------------------------------   

Notificar a interessada, nos termos do art. 121º do Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

a) O assunto em causa, deve ser agendado à próxima reunião do órgão 

executivo. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 14 de outubro de 2021 -------------------------------------- 

O Gestor do Contrato, ---------------------------------------------- 

(Lidia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Pronúncia em Audiência Prévia da Empresa EUREST (Portugal) 

– Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA. --------------------------

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

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

DE 2021.10.13------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 

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

2021.10.15. --------------------------------------------------------

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

 

 

45. PEDIDO DE PROSPEÇÃO E PESQUISA “MARIOLA” NOS CONCELHOS DE CHAVES 

E VALPAÇOS – SANTA MARIA MAIOR, CHAVES – MINISTÉRIO DA ECONOMIA – 

DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – PROCESSO Nº 808/21 – INFORMAÇÃO 

Nº 40/SPU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DO SRº ENGENHEIRO RUI NOGUEIRO, DATADA DE 2021.10.08. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO / ANTECEDENTES ------------------------------------- 

1.1. Através do ofício DGEG nº 5561 com referência DSEF-RG/CG/21, 
datado de 28-09-2021, a DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

vem, solicitar parecer ao abrigo do Decreto-lei 30/2021 de 7 maio, 

relativo ao procedimento de atribuição de direitos de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais (publicação no Diário da República, 2ª 

série, n.º 90 de 10 de maio de 2019), à empresa Fortescue Portugal, 

Unipessoal Lda. doravante designada por requerente. ----------------- 

1.2. Na sequência da publicação do Decreto-lei 30/2021 de 7 maio de 
2021, que procede à regulamentação da Lei nº54/2015 de 22 de junho, 

no que respeita a depósitos minerais, o artigo 79º das normas 

transitórias estabelece, que a tramitação de processos em curso segue 

o novo Decreto-lei, sendo salvaguardados todos os atos realizados ao 

abrigo do anterior regime jurídico, sem prejuízo de ser promovida nova 

consulta aos municípios que se tenham pronunciado desfavoravelmente, 

com fundamento na desconformidade com disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, como foi o caso do parecer nº 19/SPMOT/2019 
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apresentado por este município datado de 4 de junho de 2019 e posterior 

deliberação do executivo municipal em 11 de junho de 2019. ---------- 

1.3. Em reunião ordinária do Executivo Municipal de 11 de junho de 
2019, no que a este tema diz respeito, o Sr. Presidente da Câmara 

propôs, sobre esta matéria, a seguinte estratégia de atuação (Ata nº 

13, folha 83): ------------------------------------------------------ 

“a) Dar nota oficial, junto da DGEG – Direção Geral de Energia e 

Geologia -, no sentido de que a decisão final a praticar, sobre esta 

matéria, acautele, de forma imperativa, todos os aspetos técnicos 

vertidos na informação produzida pelos serviços municipais 

competentes, designadamente quanto à necessidade de redução do âmbito 

territorial constante do pedido, ou seja, em face da supina relevância 

estratégica municipal e regional do recurso hidromineral para o 

concelho e para o país, proceder ao alargamento da área de exclusão 1 

(Concessão HM-9 Caldas de Chaves) e área de exclusão 4 (Concessão HM-

48 Vilarelho da Raia), bem como criar uma área de exclusão de proteção 

às Concessões de Vidago, Campilho e Vilarelho da Raia. Em relação aos 

cursos de água superficial, e respetivos reservatórios neles 

construídos para abastecimento público, devem ser estabelecidas áreas 

de exclusão a montante dos mesmos, isto é, na totalidade da extensão 

da sua rede hidrográfica, impedindo a possibilidade de contaminação 

do recurso”. -------------------------------------------------------- 

“b) Simultaneamente, deverá ser promovido e estimulado um debate 

alargado, sobre a matéria, junto da comunidade local, em particular 

com as autarquias (freguesias) do concelho, no sentido de ser gerada 

uma posição mais consistente, no âmbito da gestão deste dossiê”. ---- 

“c) A DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia deverá ser, também, 

notificada, no sentido de serem devidamente acautelados todos os 

aspetos ambientais, naturais e patrimoniais que possam estar em jogo, 

no âmbito das eventuais pesquisas pretendidas, na área dos depósitos 

minerais, sob pena da Autarquia ser manifestamente contra esta 

proposta, atendendo, sobretudo, à amplitude da intervenção pretendida 

e à ausência de estudos técnicos fidedignos, sobre a matéria”. ------ 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com os votos contra dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves 

e Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, concordar com a 

proposta de atuação sugerida, pelo Presidente da Câmara”. ----------- 

1.4. Tendo a requerente apresentado reformulação do pedido em 29 de 
junho de 2021, dando comprimento a algumas medidas e não a “todas” as 

invocada pelo Município de Chaves no anterior parecer, cumpre-nos 

assim, reiterar a necessidade de salvaguardar algumas preocupações já 

identificadas no anterior parecer, antes ainda de a DGEG e a requerente 

prosseguir para a celebração do contrato de prospeção e pesquisa. --- 

2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO ---------------------------------------- 

2.1. Atribuição de direitos de prospeção e pesquisa - âmbito da 

tramitação do procedimento de atribuição de direitos de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais metálicos, feita a publicação no Diário 

da República, 2ª série, n.º 90 de 10 de maio de 2019, atribuída à 

empresa Fortescue Metals Group Exploration Pty Ltd. desde fevereiro 

de 2019, Portugal Fortescue Unipessoal, Lda, e cuja reformulação do 

pedido, foi apresentada em 29 de junho 2021. ------------------------ 

2.2. Novo parecer - Ao abrigo do nº3 do artigo nº 79, DL 30/2021 de 7 
maio, com a seguinte redação, “sem prejuízo do disposto no número 

anterior, nos procedimentos para atribuição de direitos privativos de 

prospeção e pesquisa, de exploração experimental ou de concessão de 

exploração que se encontrem pendentes é promovida nova consulta aos 

municípios que se tenham pronunciado desfavoravelmente, com fundamento 
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na desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

nos termos e com os efeitos previstos no presente decreto-lei”. ----- 

2.3. No artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 

deve o explorador cumprir as regras e boas práticas do exercício da 

pesquisa, previstas por este diploma: ------------------------------- 

2.3.1. O explorador deve delinear e executar os programas de 

trabalhos de pesquisa segundo critérios de gestão ambiental 

responsáveis, avaliando, prevenindo e minimizando os impactes que 

possam ser causados ao solo, flora, águas superficiais e subterrâneas, 

inteirando-se e cumprindo as leis e regulamentos aplicáveis e 

cingindo, ao mínimo necessário, as interferências com a tipologia de 

uso dominante vertida em planos de ordenamento eficazes. ------------ 

2.3.2. Os trabalhos de pesquisa que envolvam abertura de frentes 

de desmonte devem ser executados com respeito das zonas de defesa 

constantes do anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 

medindo-se as distâncias de proteção a partir dos limites da bordadura 

das escavações. ----------------------------------------------------- 

2.3.3. Findos os trabalhos de pesquisa, o explorador deverá: ---- 

a) Fechar os poços e sanjas, enchendo-os com o material entretanto 

extraído e depositado e repondo a topografia e o solo em situação 

equivalente à inicial; ---------------------------------------------- 

b) Fechar os furos de sondagem de forma a evitar eventual 

contaminação de aquíferos. ------------------------------------------ 

3. CONSIDERAÇÕES ------------------------------------------------- 

3.1. Em análise a reformulação do pedido de prospeção e pesquisa 
apresentado pela requerente em 29 de junho de 2021 na Direção Geral 

de Energia e Geologia, a requerente efetuou algumas alterações e em 

grande parte pouco significativas. ---------------------------------- 

3.2. Redução da área inicial – Aumento área de exclusão urbana de 
Chaves. A área final de 289 Km2 para 250 Km2 (menos 13%), o que continua 

a ser uma vasta área requerida para a atribuição dos direitos de 

prospeção e pesquisa no concelho de Chaves, com inúmeras situações se 

sobrepõe a área requerida com as condicionantes impostas pelo Plano 

Diretor Municipal em Vigor, e ainda com lugares de interesse 

arqueológico, com um vasto número de captações de água subterrâneas 

de abastecimento público para o consumo humano (minas e poços) 

cadastradas e por cadastrar. ---------------------------------------- 

É prioritária a necessidade de implementação por parte da requerente, 

de um plano dinâmico adaptado às condicionantes específicas 

territoriais, em que numa primeira fase de atuação, deve promover um 

levantamento com identificação dos locais onde pretende efetuar a 

pesquisa no subsolo. ------------------------------------------------ 

3.3. Extensão das zonas de proteção às concessões de água mineral e 
hidrotermais – No que a zona de proteção das concessões concerne, e 

do ponto vista geológico ocorrem algumas condicionantes à escala 

regional, tais como; no enquadramento no limite Sul do graben de 

Chaves, no seu bordo Oeste, situação partilhadas com as manifestações 

hidrominerais, frias, gasocarbónicas, homólogas quimicamente, de 

Vilarelho da Raia, Campilho, Vidago e Pedras Salgadas; ocorrência no 

bordo da depressão de Chaves, com uma fossa técnica bem desenvolvida 

(graben de Chaves) com espessuras de materiais sedimentares superiores 

a 1000 m; zona de ascensão controlada por fracturação dominante NNW-

SSE e NNE tendo as direções próximas de E-W um papel potenciador. --- 

Todas essas bacias (Vilarelho da Raia, Chaves, Vidago e Pedras 

Salgadas) possuem sistemas de drenagem independentes. Essas depressões 

são alinhadas com relevos e escarpas às vezes bem marcados e 

retilíneos. -------------------------------------------------------- 
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Quanto aos pontos de descarga destes sistemas hidrominerais, estão 

bastante bem identificados, no obstante, quanto ao que concerne á 

recarga destes sistemas hidrominerais, são apenas reconhecidas algumas 

zonas de infiltração em altitude, pelo que sem um modelo conceptual 

hidrogeológico, como instrumento fundamental de gestão do recurso, 

esboçado a partir de modelos de hidrologia isotópica à escala regional, 

não nos é possível definir perímetros de proteção em que a atividade 

mineira possa ser instalada, sem interferir negativamente com a 

recarga destes sistemas hidrominerais. ------------------------------ 

Face a estas condicionantes e à importância deste recurso hidromineral 

para o concelho e para o país, e enquanto não existir um estudo 

hidrológico fidedigno que indique o contrário, considera-se 

insuficiente o alargamento da área de exclusão 1 (Concessão HM-9 Caldas 

de Chaves) e área de exclusão 4 (Concessão HM-48 Vilarelho da Raia), 

e eventualmente criar uma área de exclusão de proteção às Concessões 

de Vidago e Campilho na zona sul da “Mariola”. ---------------------- 

Aqui direcionamos uma vez mais as nossas preocupações, não só para as 

zonas de descarga, mas essencialmente para as zonas de infiltração e 

recarga dos respetivos aquíferos, apoiadas pelo imprescindível estudo 

de sustentabilidade, onde mapeará as áreas de recarga, que se revele 

importante proteger da intervenção mineira. ------------------------- 

3.4. Extensão das zonas de proteção às barragens/reservatórios de 

água – Em relação aos cursos de água superficial, e respetivos 

reservatórios neles construídos para abastecimento público, devem ser 

estabelecidas áreas de exclusão a montante dos mesmos, isto é, na 

totalidade da extensão da sua rede hidrográfica, impedindo a 

possibilidade de contaminação do recurso. Também aqui não foram 

satisfeitas as condicionantes impostas no anterior parecer e reunião 

de Camara de 11 de junho de 2019. ----------------------------------- 

A área de proteção da barragem das Nogueirinhas (área de exclusão 2), 

considera-se insuficiente e, atendendo ao seu uso, deve ser acautelada 

uma área que compreenda no mínimo a sua bacia hidrográfica a montante 

da mesma, esta condição deverá ser extensível aos reservatórios da 

mesma tipologia. ---------------------------------------------------- 

3.5. Definição de zonas de proteção na rede hidrográfica, Veiga de 

Chaves – Ainda no anterior pedido de prospeção e pesquisa, havia sido 

evidenciado a exclusão da Veiga de Chaves, no entanto não está incluída 

a zona de proteção ao Rio Tâmega junto à fronteira, freguesia de Vila 

Verde da Raia a Norte e na freguesia de Curalha a Sul. -------------- 

3.6. Condicionantes ambientais - No que diz respeito à proteção da 

rede hidrográfica, a requerente propõe enviar plano à DGEG, com os 

diferentes enquadramentos legais, que salvaguardam os leitos e margens 

de águas superficiais de trabalhos de prospeção, como sondagens em 

profundidade e trincheiras. Apesar do requerente não delimitar por 

poligonais a exclusão da rede hidrográfica, deve colocar essas áreas 

como zona de exclusão; ---------------------------------------------- 

A requerente propõe-se” a desenvolver nos seus programas anuais de 

trabalho, através de uma entidade independente, um plano regional de 

referência, para inventariação e monitorização sobre a qualidade da 

água, do solo, do ecossistema e património, com vista à sua máxima 

preservação. Este plano terá execução antes de qualquer trabalho 

técnico de Prospeção e Pesquisa, e logo a pós as sessões de 

esclarecimento com as comunidades, entidades e demais parceiros 

locais.” ----------------------------------------------------------- 

Foi referido ainda “que foi executado um estudo prévio por uma entidade 

independente, VISA Consultores, sobre possíveis conflitos com 

instrumentos de gestão territorial, tendo concluído a VISA que no caso 
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da área de Prospeção e Pesquisa de Mariola …” não se verifica qualquer 

afetação de Áreas Protegidas, como Parques Naturais ou Rede Natura. 

No entanto, essa exclusão não implica que não serão afetadas áreas 

sensíveis ou condicionadas do ponto de vista ambiental, paisagístico, 

patrimonial ou outras”, ao qual não tivemos acesso e pensamos que é 

pertinente ser-nos facultada essa informação. ----------------------- 

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

4.1. Face ao exposto no ponto 3 anterior, sou a propor que se submeta 
a presente informação à consideração do Sr.º Presidente da Câmara, 

Dr.º Nuno Vaz Ribeiro, para eventual homologação da mesma. --------- 

4.2. De seguida ao exposto, deverá ser comunicado à DGEG – Direção 
Geral de Energia e Geologia, na pessoa da Exma. Senhora Diretora de 

Serviços de Estratégia e Fomento dos Recursos Geológicos, Dr.ª 

Patrícia Falé, o teor desta informação. ----------------------------- 

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

Chaves, 8 de outubro de 2021 ---------------------------------------- 

O técnico superior, (Rui Nogueiro, Eng.º de Minas). ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.10.12: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior 

do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.10.17: ----------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. -------------------------  

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

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

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

Senhor Presidente da Câmara, para fazer uma breve 

apresentação/introdução do assunto e propor ao executivo camarário a 

emissão, por parte do Município de Chaves, de parecer desfavorável à 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, 

tendo em consideração a amplitude da intervenção pretendida e a 

ausência de estudos técnicos sobre a matéria, tanto mais que o lítio 

é tendencialmente incompatível, com o recurso estratégico “Água”, 

fundamental para a promoção e a afirmação do território do Alto Tâmega 

pela água e pela natureza, nas suas diferentes vertentes da saúde bem 

estar, energia e desporto. ------------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Francisco Baptista Tavares, tendo referido que por 

princípio, a posição da coligação “Chaves Primeiro” será sempre contra 

as explorações de lítio. -------------------------------------------- 

Alertando ainda, o Senhor Presidente da Câmara, para a necessidade de 

algum cuidado com a autorização de furos de água com mais de 200 metros 

de profundidade. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

a autorização de furos de água não é da competência da Câmara 

Municipal, mas sim da Agência Portuguesa do Ambiente. --------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo 

reiterado e reforçado o seu sentido de voto aquando da votação em 
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junho de 2019, registando a sua posição desfavorável a qualquer 

iniciativa de pesquisa e/ou prospeção de qualquer minério ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta sugerida pelo Senhor Presidente da Câmara, 

consubstanciada na emissão, por parte do Município de Chaves, de 

parecer desfavorável à atribuição de direitos de prospeção e/ou 

pesquisa de depósitos minerais, no Concelho de Chaves. Notifique-se. 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Presidente da Câmara Municipal tendo 

manifestado o seu regozijo pela posição de unanimidade, sobre esta 

matéria, e fazendo votos que a mesma se mantenha no futuro. --------- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou 

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

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

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


