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Nº26 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 09 de dezembro 

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

Aos nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, nesta 

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

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a 

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. 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, e 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 nove horas 

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

previamente elaborada e datada de três de dezembro de dois mil e vinte 

e um. --------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

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

ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 24.º-A do Código do 

Procedimento Administrativo, na sua redação atual, regista-se que a 

presente reunião foi realizada por via telemática, através da 

plataforma “Google meet”. ------------------------------------------- 

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

Assim, participaram, presencialmente, nesta reunião, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, e os Senhores Vereadores, 

Francisco Baptista Tavares, Francisco António Chaves de Melo, Paula 

Fernanda da Mota Chaves e Nuno André Monteiro Coelho Chaves, e, através 

de videoconferência, o Senhor Vereador, Carlos Augusto Castanheira 

Penas. ------------------------------------------------------------- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), ENG. CARLOS AFONSO DE MOURA TEIXEIRA. ------------------- 

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 

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

Carlos Afonso de Moura Teixeira, irá estar ausente, da presente reunião 

ordinária do executivo camarário, por motivos profissionais. -------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

II - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO. --------- 
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Iniciada a reunião, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal presentes. ------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

a) “Município associou-se ao Dia Internacional Para a Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves associou-se à 

Estrutura de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (EAVVD) Um 

Novo Começo, da Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, para 

assinalar o Dia Internacional Para a Eliminação da Violência Contra 

as Mulheres, que se celebrou no passado dia 25 de novembro. --------- 

A presente ação intitula-se “Bem Me Quero – Mal Me Quer” e tem como 

principal objetivo disseminar uma mensagem de empoderamento e de 

esperança junto das vítimas de violência doméstica, tendo por base a 

divulgação de testemunhos reais de mulheres que foram vítimas deste 

tipo de crime. ------------------------------------------------------ 

As mensagens foram escritas pelas próprias, visando constituir-se como 

um incentivo a todas as vítimas de violência doméstica para que, também 

estas, acreditem que é possível pôr fim à violência, encorajando para 

a importância de pedir ajuda e denunciar. --------------------------- 

b) “Chaves marcou presença na Feira Internacional de Turismo Interior 

através do Stand promocional da Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega (CIMAT)” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que o Alto Tâmega marcou presença na 24ª edição da 

Feira Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que decorreu em 

Valladolid, Espanha, entre os dias 18 e 21 de novembro. ------------- 

Considerada a melhor montra para promoção da oferta do Turismo de 

Interior, este certame permitiu, uma vez mais, promover uma imagem 

integrada da região do Alto Tâmega, num mercado de proximidade, como 

o Espanhol, dando a conhecer os seus produtos mais distintivos, os 

eventos e o território que se complementa entre si. ----------------- 

O Município flaviense e os 5 municípios que integram esta região 

(Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) 

divulgaram os seus produtos de excelência, destacando-se a afluência 

ao stand da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) que cada 

vez mais se afirma como destino turístico, com ofertas de 

diferenciadoras para distintos públicos-alvo. ----------------------- 

Este, que se trata de um dos mais importantes certames de turismo da 

Península Ibérica, permite ao Alto Tâmega destacar programas 

estratégicos alicerçados na gastronomia, enoturismo, património 

histórico, natural e cultural e a relevante oferta termal. ---------- 

c) “Colóquio literário cruza expressões artísticas de pintura e 

literatura no MACNA” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que decorreu no dia 25 de novembro, no 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), o Colóquio Literário 

“O cruzamento de Expressões Artísticas: Pintura e Literatura”, 

promovido pelo município, que integrou a apresentação do livro “A 

cidade dos imperadores” de Ernesto Salgado Areias. ------------------ 

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Nuno 

Vaz e do professor e escritor flaviense, Manuel Araújo, responsável 

pela apresentação da obra, que caracterizou como uma narrativa de 

espaços, viagens e episódios da diáspora, na qual a obra de Nadir 

Afonso e o MACNA também fazem parte do enredo. ---------------------- 

Para o autarca, Nuno Vaz, importa salientar nas obras do autor “o 

grande amor a Chaves, numa matriz identitária que é dos flavienses, 
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na promoção do território e comunidade. Esta obra é uma concretização 

muito feliz, no ano em que se celebra o centésimo aniversário do 

nascimento do cidadão maior desta terra, o mestre Nadir Afonso”. 

Acrescentou ainda que “o município de Chaves estimula, apoia e 

incentiva a criação artística, neste caso literária, de forma comedida 

e ponderada, mas estando sempre presente no que sejam concretizações 

desta índole”. ------------------------------------------------------ 

O debate  que se seguiu foi realizado com as intervenções de 

representantes de várias instituições ligadas às artes e cultura do 

nosso território, nomeadamente da Fundação Nadir Afonso, Associação 

Montsefarad, Revista Aquae Flaviae, Rotary Clube de Chaves e Academia 

de Letras de Trás-os-Montes, que numa dinâmica interventiva com o 

público presente, tiveram oportunidade de cruzar as expressões 

artísticas de pintura, literatura e política que se podem complementar 

de forma criativa. -------------------------------------------------- 

d) “Chaves cidade educadora associa-se às comemorações do dia 

internacional” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que a Autarquia flaviense assinalou, no passado dia 

30 de novembro, o Dia Internacional da Cidade Educadora no Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso, este ano com a temática “A Cidade 

Educadora não deixa ninguém para trás”. ----------------------------- 

Integrando a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, o 

Município de Chaves, através da equipa técnica do projeto 

"Parentalidade positiva", dinamizou esta atividade com o intuito de 

promover a educação como meio para combater as desigualdades de 

aprendizagem e promoção do bem-estar social. ------------------------ 

O programa, com atividades diversificadas, iniciou com a interpretação 

do Hino das Cidades Educadoras, pela Cinquentuna da Universidade 

Sénior Rotary de Chaves, seguido da Leitura da Declaração do Dia 

Internacional da Cidade Educadora, da visualização de um vídeo sobre 

o tema e de uma visita aos “stands” das entidades convidadas. ------- 

O programa contemplou ainda uma marcha que percorrereu a Av. 5 de 

Outubro, Largo da Estação, Avenida Dr. António Granjo, Av. dos Aliados, 

Terreiro de Cavalaria, Rua 1º de Dezembro e Rua Direita, finalizando 

no Largo Infantaria 19, junto à Torre de Menagem. ------------------- 

Fundada em 1994, a Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE) é uma Associação sem fins lucrativos constituída como uma 

estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se 

comprometem a reger-se pelos princípios inscritos na Carta das Cidades 

Educadoras. -------------------------------------------------------- 

Projeto dinamizado pelas Equipas do Plano Integrado Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 2020, Portugal 

2020, União Europeia - Fundo Social Europeu. ------------------------ 

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

congratula o técnico de futebol, Vítor Castanheira, pela recente 

conquista da Copa Libertadores da América - edição 2021, ao serviço 

do clube brasileiro, Palmeiras, pelo segundo ano consecutivo. ------- 

A Copa Libertadores da América de 2021, oficialmente CONMEBOL 

Libertadores 2021, é a 62ª edição da competição de futebol realizada 

anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). --- 

Recorde-se que o flaviense Vítor Castanheira foi condecorado, no 

passado dia 8 de julho de 2021, com a medalha de mérito municipal grau 

prata. ------------------------------------------------------------- 

f) “O legado de Nadir Afonso na comemoração do centenário do seu 

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

Vaz, deu nota que correspondendo ao imenso itinerário espaciotemporal 

percorrido por Nadir Afonso (Chaves, 4 de dezembro de 1920—Cascais, 
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11 de dezembro de 2013), a comemoração do seu centenário no Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), desdobrou-se, ao longo de um 

ano, num programa que procurou evidenciar os diálogos entre a sua obra 

artística e arquitetónica, mas também conectar o seu trabalho com 

outros autores, lugares e contextos seus contemporâneos. ------------ 

O programa comemorativo “Nadir Afonso, entre o local e o global” 

concebido e apresentado no MACNA, cujo início coincidiu com o dia em 

que se celebrou o 100. ̊ aniversário de Nadir Afonso, a 4 de dezembro 

de 2020, encerra este fim de semana. -------------------------------- 

Devido ao estado de calamidade em que o país atualmente se encontra 

não serão realizadas cerimónias evocativas, estando, no entanto, o 

MACNA aberto a visitantes nos horários regulares e de acordo com as 

orientações de segurança promovidas pela DGS. ----------------------- 

No último dia de abertura da exposição completa, a 5 de dezembro, 

pelas 15h00, haverá uma visita orientada pela curadora da exposição 

Maria do Mar Fazenda. ----------------------------------------------- 

Nadir Afonso | O pintor, arquiteto e pensador nasceu em Chaves, a 04 

de dezembro de 1920 e morreu, aos 93 anos, em 2013. ----------------- 

Diplomou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto 

e trabalhou com arquitetos de renome como Le Corbusier e Oscar 

Niemeyer, mas viria a trocar esta área pela pintura, alcançando 

reconhecimento internacional. --------------------------------------- 

Foi distinguido em 1967 com o Prémio Nacional de Pintura e, em 1969, 

com o Prémio Amadeo de Sousa-Cardoso. ------------------------------- 

Em 1982 recebe a Medalha de Ouro da Cidade de Chaves. No ano de 1984 

é condecorado pelo Presidente da República General Ramalho Eanes com 

a ordem Militar de Santiago de Espada. ------------------------------ 

Em 2010, por ocasião do seu 90.º aniversário é condecorado com a Ordem 

Militar de Santiago de Espada pelo Presidente da República. E, no 

mesmo ano, recebe o grau Doutor Honoris Causa pela Universidade 

Lusíada, Lisboa. ---------------------------------------------------- 

Em 2012, torna-se Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos e a 

Universidade do Porto atribui-lhe o Doutoramento Honoris Causa. ----- 

Em 2021, é condecorado, a título póstumo, com a Medalha de Honra do 

Município de Chaves, aquando da celebração do centenário do seu 

nascimento. -------------------------------------------------------- 

g) “Férias letivas do Natal contam com atividades enriquecedoras de 

aprendizagem para crianças e jovens” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município, através do 

Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, 

disponibiliza um variado leque de atividades durante o período de 

Natal, destinadas aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo de ensino. ----- 

Sob o mote “Natal 2021”, a iniciativa conta com a realização de 

diversas atividades nas áreas de expressão musical e artística, 

piscina, pintura, cinema, visitas culturais, para além de atividades 

desportivas e pedagógicas, proporcionando durante estes dias mágicos 

um vasto leque de ações alusivas à época. Estas atividades serão 

realizadas de 20 a 30 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 09h00 

às 17h00, nos equipamentos municipais do Pavilhão e Piscina e os 

Pavilhões dos Agrupamentos de Escolas. ------------------------------ 

Esta ação tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento 

integrado dos alunos e as suas competências ao nível da aprendizagem, 

através de atividades que impulsionam o espírito empreendedor e o 

trabalho em equipa, com uma forte componente lúdica e motivacional. - 

O projeto visa a promoção do sucesso educativo dos alunos, a qualidade 

e eficiência do sistema de educação e formação, reduzindo o abandono 
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escolar precoce e combater o insucesso, promovendo uma igualdade no 

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

A inscrição é gratuita, mas de carater obrigatório, pode ser efetuada 

no Centro Cultural de Chaves, de 09 a 14 de dezembro. --------------- 

As atividades decorrerão de acordo com as orientações da DGS 

relativamente ao COVID’19. ------------------------------------------ 

Mais uma atividade dinamizada pela Equipa Viver a Sociedade do Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e financiado 

pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia - Fundo Social Europeu. 

h) “Entrega de documentação” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, procedeu a entrega de documentos solicitados 

pelos Senhores vereadores, durante a última reunião, aquando da 

apreciação e deliberação de comparticipação financeira destinada a 

apoiar a atividade de interesse municipal desenvolvida pela associação 

Aquavalor, consubstanciados no orçamento e plano de atividades de 2021 

e prestação de contas relativas ao exercício de 2020. --------------- 

i) Terminou a intervenção, aproveitando o ensejo para dar a conhecer 

aos membros do executivo municipal a emissão, no dia 07.12.2021, do 

alvará de autorização de utilização, para o espaço comercial, 

comummente denominado por “Pingo Doce”, sito no Santo Amaro. -------- 

 

 

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

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

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

Primeiro), Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começando a sua 

intervenção com um cumprimento e formulação de votos de boa saúde para 

todos os presentes, seguidamente agradeceu ao Senhor Presidente, a 

possibilidade de poder participar, na presente reunião por via 

digital. ----------------------------------------------------------- 

De seguida e relativamente ao voto de congratulação apresentado, no 

início da presente reunião, pelo Presidente da Câmara agradeceu a 

congratulação que o Município prestou ao seu irmão, bem como o 

reconhecimento e homenagem prestada no pretérito dia 08 de julho. --- 

 

 

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

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

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

Primeiro), Francisco Baptista Tavares, tendo começando a sua 

intervenção com um cumprimento a todos os presentes. ---------------- 

Seguidamente, e após uma breve consulta dos dossiês de empreitadas 

disponibilizados pela Divisão de Obras Públicas, apresentou a seguinte 

questão, relacionada com a fórmula e forma de cálculo das revisões de 

preços, ao Senhor Presidente da Câmara, muito concretamente, se 

aquando do calculo das revisões de preços são tidas como referência a 

proposta e plano de trabalhos e plano de pagamento inicial, ou se a 

revisão é calculada com os dados à data da execução física e financeira 

da obra. ------------------------------------------------------------ 

De seguida deu nota ao Senhor Presidente da Câmara para, o 

congestionamento de trânsito que se tem verificado com a construção 

dos acessos ao “Pingo Doce”, em Santo Amaro, questionando o Sr. 

Presidente, para a existência de algum projeto, na Câmara Municipal 

tendo em vista a reposição das duas faixas de trânsito entre o Edifício  

Tenente Valadim e a Rotunda de Santo Amaro. ------------------------- 

 

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

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, tendo sobre a questão do método de 

cálculo da revisão de preços dos contratos de empreitada, 

designadamente, quanto à data relevante para a concretização de tal 

operação, afirmado que as dúvidas suscitadas pelo Senhor Vereador, 

Francisco Tavares, serão apreciadas pela unidade orgânica competente, 

no caso a Divisão de Obras Públicas (DOP) e que, subsequentemente, 

será dado a conhecer o entendimento técnico que venha a ser expresso. 

Relativamente à questão de trânsito, o Senhor Presidente da Câmara 

referiu que o projeto de requalificação da Avenida Tenente Valadim, 

integrado no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), 

aprovado no mandato autárquico de 2013-2017, centrado na mobilidade 

pedonal, teve por ensejo encontrar uma solução construída à medida da 

circulação dos peões, o que implicou a supressão de um dos sentidos.  

Que a requalificação urbanística concretizada pelas obras de 

urbanização promovidas em sede do loteamento e subsequente obras de 

edificação que permitiu a construção da área comercial onde se instalou 

o Pingo Doce, permitiu valorizar essa zona, bem como a área envolvente, 

ao mesmo tempo que acrescentou um novo acesso rodoviário, que parte 

da rotunda do Santo Amaro, ladeia o edifício da referida superfície 

comercial e interceta o caminho do Ribelas e depois faz a ligação à 

rua Joaquim José Delgado. No âmbito da referida intervenção 

urbanística, que na dimensão das obras de urbanização, excluindo, 

portanto, as obras de edificação, orçaram em cerca de meio milhão e 

euros, foi possível incluir o alargamento da ponte existente na 

referida rua do Ribelas, de forma a que essa via passasse a ter dois 

sentidos. ---------------------------------------------------------- 

Que a construção do aludido espaço comercial permitiu ainda aumentar 

a capacidade de estacionamento existente no local, designadamente com 

a construção de um parque público, que ladeia a Avenida Tenente 

Valadim, possibilitando, assim, que os pais e encarregados de educação 

que têm os seus filhos/educandos na Escola do Santo Amaro, possam 

usufruir de tal solução. -------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 25 de novembro de 2021. ------------------------ 

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

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

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

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Carlos Augusto Castanheira Penas, 

em virtude de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal 

a que se refere a ata objeto de aprovação. -------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

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

EHATB-EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, 

S.A.  – ANO 2022. PROPOSTA N.º36/GAPV/2021. ------------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------ 

A “EHATB-Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, 

S.A.”, adiante designada abreviadamente por “EHATB, EIM, S.A.”, é uma 

empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional, de 

natureza intermunicipal, criada por iniciativa de seis municípios da 

região do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, 

Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), encontrando-se o objetivo primordial 

da sua constituição no reforço das receitas municipais e consequente 

diminuição da dependência do Orçamento de Estado, especialmente 

através do aproveitamento em seu benefício dos variados recursos 

endógenos existentes nos respetivos territórios, e simultaneamente, 

no fomento do desenvolvimento regional e local. --------------------- 

Através da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foi aprovado um novo 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

locais, revogando-se a Lei n.º 53-F/2005, de 29 de dezembro, que 

anteriormente regulava esta matéria, passando a “EHATB, EIM, S.A”, em 

sintonia com o disposto no n.º 4 do artigo 19.º, a ser qualificada 

como empresa local de natureza intermunicipal, sob a influência 

conjunta de vários municípios, sendo certo que, atenta a subsequente 

qualificação jurídica da empresa ora em análise à luz do enunciado 

diploma legal e do quadro jurídico nele consagrado para a atividade 

empresarial local, a par da natureza das atividades a desenvolver pela 

empresa, a “EHATB, EIM, S.A.”, de acordo com a previsão constante no 

artigo 48.º, caracteriza-se como uma empresa local de promoção do 

desenvolvimento local e regional. ---------------------------------- 

Com efeito, a sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: 

promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património 

edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção 

de energia elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal, sendo de considerar que a sociedade ora em 

referência pode ainda exercer, excecionalmente, a atividade de 

promoção do desenvolvimento urbano e rural de âmbito municipal, nas 

condições previstas na Lei sobre o regime jurídico da atividade 

empresarial local, bem como poderá também, desde que para o efeito 

esteja habilitada, exercer outras atividades para além daquelas que 

constituem o seu objeto principal, quando consideradas acessórias ou 

complementares; ---------------------------------------------------- 

A gestão da “EHATB, EIM, S.A.” perpassa pela articulação com os 

objetivos prosseguidos pelas entidades públicas participantes 

(Municípios) no capital social e visa a promoção do desenvolvimento 

local e regional, procurando assegurar a viabilidade económica e o 

equilíbrio financeiro, realçando-se que a “EHATB, EIM, S.A”, enquanto 

empresa local de promoção do desenvolvimento local e no escopo das 

atividades previstas no seu objeto social, tem por missão contribuir 

para o desenvolvimento económico-social da sua área territorial de 

atuação e promover o crescimento económico local e regional; -------- 

Considerando que a atividade de produção de energia elétrica, com 

origem nos recursos renováveis, levada a efeito pela “EHATB, EIM, 

S.A.” apresenta normalmente resultados globais positivos, tem-se 

revelado dispensada e desnecessária a realização de transferências 

financeiras por parte das entidades públicas participantes no capital 

social (municípios acionistas), tanto mais que as mesmas somente serão 

obrigatórias na eventualidade do resultado líquido de exercício, antes 

de impostos, se apresentar negativo (artigo 40.º n.º 2 da Lei n.º 
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50/2012, de 31 de agosto, na ulterior redação) e da existência de 

subsídios à exploração que a empresa tenha o direito de receber como 

contrapartida das obrigações por ela assumidas (artigo 50.º n.º 2 da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na ulterior redação); ------------- 

Por sua vez, é de salientar que os excedentes apresentados pela 

sociedade têm sido alocados em reinvestimentos em projetos da mesma 

natureza dos que constituem a sua atividade de produção de energia 

elétrica, e, atualmente, parte deles canalizados para a sustentação 

de atividades menos rentáveis ligadas essencialmente às atividades de 

“Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana” e à “Promoção do desenvolvimento urbano e rural” no 

âmbito intermunicipal; ---------------------------------------------- 

Finalmente, e atendendo à tipologia e natureza da sociedade “EHATB, 

EIM, S.A.”, a par da imprescindibilidade de dar execução às respetivas 

orientações estratégicas, as entidades públicas participantes devem 

celebrar contratos-programa com a respetiva empresa para o ano 

económico de 2022 (artigo 50.º n.º 1 da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, na ulterior redação).  -------------------------------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------- 

Deste modo, e em sintonia com as razões de facto e de direito antes 

elencadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal: ------- 

a) Aprovar a minuta do Contrato-programa a realizar entre o Município 

de Chaves e a EHATB, EIM, S.A., conforme minuta em anexo à presente 

proposta, com base no parecer prévio emitido sobre a matéria, pelo 

Fiscal Único da EHATB, EIM, S.A.. ----------------------------------- 

b) Caso a presenta proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá o respetivo processo ser submetido à digníssima 

Assembleia Municipal com vista à sua aprovação, em cumprimento do 

disposto no n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

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

c) Se a proposta for sancionada pelos competentes órgãos municipais, 

que seja legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga do referido Contrato-programa; ------------------------------ 

d) Por fim, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 7 do artigo 47.º 

da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na ulterior redação, deverá o 

referido Contrato-programa, depois de celebrado, ser comunicado à 

Inspeção-Geral de Finanças, e em face do valor, ao Tribunal de Contas, 

no estrito cumprimento dos prazos previstos para o efeito. ---------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2021. -------------------------------------- 

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

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

Anexo: Minuta do Contrato-programa e parecer do Fiscal Único. ------- 

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

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA ---------------------------------------- 

Entre: MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede 

na Praça de Camões, em CHAVES, neste contrato legalmente representado 

pelo seu Presidente, Nuno Vaz Ribeiro, com poderes para obrigar, 

adiante abreviadamente designada Primeiro Outorgante; -------------- 

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

“EHATB - EMPREENDIMENTOS HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 

EIM, SA”, com sede na Rua Nuno Alvares Pereira, da vila de Ribeira de 

Pena, titular do número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 

227 842, com o capital social de 900.000 euros, representada neste 

ato, pelos Senhores Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida e António 

Alberto Pires Aguiar Machado, que outorgam, na qualidade de 

Administradores da dita Sociedade, com poderes para a obrigar, adiante 

designada por “EHATB, EIM, S.A” ou Segundo Outorgante; -------------- 
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Considerando que: --------------------------------------------------  

1. A EHATB, EIM, SA, é uma empresa local de promoção do desenvolvimento 
local e regional, constituída por iniciativa dos municípios de 

Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca 

de Aguiar e por eles integralmente detida, regida pela Lei 50/2012 de 

31 de agosto na sua redação atualizada, à qual cumpre, por delegação 

daqueles municípios, o fomento do desenvolvimento regional e local 

através do aproveitamento, em benefício dos respetivos territórios e 

populações, dos variados recursos endógenos neles existentes. ------ 

2. A “EHATB, EIM, SA” reveste a natureza de uma empresa local 

intermunicipal, de acordo com o n.º 4, do artigo 19.º da Lei 50/2012, 

sob a influência conjunta daquelas entidades públicas participantes.  

3. Os referidos municípios são os únicos titulares do capital social 
da EHATB, EIM, SA, por eles repartido de forma igualitária. -------- 

4. O objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 2.º dos seus 
estatutos, consiste no desenvolvimento das seguintes atividades: 

promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património 

edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção 

de energia elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda exercer, 

excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento urbano e 

rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei sobre o 

regime jurídico da atividade empresarial local. A sociedade poderá 

também, desde que para o efeito esteja habilitada, exercer outras 

atividades para além daquelas que constituem o seu objeto principal, 

quando consideradas acessórias ou complementares. ------------------ 

5. A gestão da EHATB, EIM, SA, procurando assegurar a sua viabilidade 
económica e o equilíbrio financeiro, articula-se com os objetivos 

prosseguidos pelos municípios acionistas, tendo em conta as 

orientações estratégicas por eles aprovadas e revistas oportunamente, 

e, no escopo das atividades previstas no seu objeto social, visa a 

promoção do desenvolvimento económico, a eliminação das assimetrias e 

o reforço da coesão económica e social da sua área territorial de 

atuação. ----------------------------------------------------------- 

6. A atividade de produção de energia elétrica com origem nos recursos 
renováveis da região pela EHATB, EIM, SA, apresenta normalmente 

resultados globais positivos, sendo parte deles alocados à sustentação 

das atividades menos rentáveis ligadas à promoção do desenvolvimento 

local e regional, mediante a celebração pelos Municípios acionistas 

dos correspondentes contratos-programa. ---------------------------- 

7. A alocação desses excedentes dispensa a atribuição pelos municípios 
acionistas, como contrapartida das obrigações assumidas pela empresa, 

de subsídios à exploração, e a especificação dos respetivos montantes 

nos contratos-programa, obrigatória apenas nas situações previstas na 

Lei 50/2012 (Resultado líquido antes de impostos se apresentar 

negativo e desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram 

receitas operacionais inferiores aos custos anuais, art.ºs 40, nº2, e 

50º, nº 2, respetivamente). ---------------------------------------- 

8. Os projetos e ações previstas no presente contrato-programa visam 
desenvolver a economia local e regional, melhorar a qualidade de vida 

dos munícipes e potenciar os fatores de atratividade do Município e 

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

9. A Assembleia Municipal na sua sessão de …. de ………. de 2021, e sob 
proposta da respetiva Câmara Municipal aprovou o contrato-programa, 

nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 47.º, ex vi do n.º 2 do 

artigo 50.º da Lei 50/2012 de 31 de agosto. ------------------------ 
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10.O Fiscal único da EHATB, EIM, S.A”, emitiu, nos termos previstos 

na alínea c), do número 6 do artigo 25.º do citado diploma legal, 

parecer prévio sobre celebração do contrato-programa. -------------- 

É celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do 

artigo 50.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o presente contrato-

programa, que se regerá pelos termos e condições constantes das 

cláusulas seguintes, que as partes livremente estipulam e 

reciprocamente aceitam: ----------------------------------------

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

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

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1- O contrato-programa determina, concretiza e especifica, em 

conformidade com o artigo 50.º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, os 

objetivos imediatos e mediatos da missão atribuída à EHATB, EIM, SA, 

no quadro do seu objeto social e no âmbito da promoção, manutenção e 

conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana e da 

promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal. 

2- Os artigos seguintes definem os termos jurídicos, financeiros e 

materiais que enquadrarão a atuação e o funcionamento da EHATB, EIM, 

SA, no cumprimento do presente contrato-programa. ------------------ 

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

(Missão) ----------------------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, tem por missão a execução dos projetos e ações 

constantes do anexo ao contrato-programa, utilizando para tal 

critérios adequados de gestão e de execução técnica, promovendo a 

realização e a afetação, eficiente eficaz, dos recursos financeiros 

inerentes, de forma a habilitarem a alcançar a perfeição e a qualidade 

do serviço/produto pretendida, respeitando os prazos e controlando os 

custos, concorrendo dessa forma para a satisfação do interesse público 

subjacente a cada um dos projetos e ações. -------------------------- 

2- Os objetivos setoriais a prosseguir pela EHATB, EIM, SA, 

correspondem aos fixados no seu plano de atividades, a comunicar à 

Câmara Municipal, nos termos do disposto no artigo 42.º da Lei 50/2012 

de 31 de agosto. --------------------------------------------------- 

3- O desenvolvimento dos objetivos setoriais, independentemente da 

especificidade que possa ser atribuída a cada intervenção, deve ter 

por referencial a sua importante contribuição para o desenvolvimento 

económico-social e a promoção do crescimento económico do território, 

representando cada um deles o compromisso com a promoção do 

desenvolvimento local e regional da área de atuação da empresa. _ ---- 

4- O Município monitorizará o cumprimento pela empresa da sua missão 

através dos indicadores de desempenho consignados no contrato-

programa. ---------------------------------------------------------- 

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

(Atos procedimentais) ---------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, para efeitos da execução do contrato-programa e 

para cumprimento do seu objeto social, praticará todos os atos 

jurídicos administrativos e materiais necessários ao cumprimento da 

missão que lhe é atribuída, ficando subordinada, sem prejuízo da sua 

autonomia técnica, jurídica e administrativa, às orientações 

estratégicas aprovadas pelos Municípios acionistas. ----------------- 

2- Nos poderes previstos no presente artigo estão compreendidos todos 

os demais atos que sejam preparatórios, complementares ou subsidiários 

das atividades inerentes aos objetivos setoriais previstos, e que se 

revelem necessários ou adequados à sua concretização. --------------- 
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3- A EHATB, EIM, SA, adotará na execução dos objetivos setoriais 

previstos no contrato-programa os procedimentos que, no seu 

entendimento, se mostrarem legal e tecnicamente mais adequados. ----- 

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

(Obrigações e Responsabilidades) ----------------------------------- 

1- Constituem obrigações genéricas da EHATB, EIM, SA, no quadro da 

concretização dos objetivos setoriais a executar que lhe estão 

atribuídos: -------------------------------------------------------- 

a) Dar perfeito e tempestivo cumprimento ao seu plano de atividades, 

aplicando o seu conhecimento e a sua experiência acumulada e recorrendo 

a uma gestão adequada, de forma a identificar as soluções e aplicando 

os métodos e procedimentos que se mostrem técnica e legalmente mais 

adequados a alcançar os propósitos municipais inerentes à missão 

atribuída; --------------------------------------------------------- 

b) Estabelecer políticas de melhoria de forma a garantir níveis de 

satisfação e de qualidade crescentes, colocando em prática medidas e 

soluções destinadas a identificar constrangimentos e superar bloqueios 

suscetíveis de pôr em causa a qualidade, o custo e o prazo de execução 

de cada projeto e ação. -------------------------------------------- 

2- Constituem obrigações específicas da EHATB, EIM, SA, no quadro da 

concretização dos objetivos setoriais a executar: ------------------ 

a) Proceder à aquisição de bens ou serviços, incluindo a elaboração 

de projetos, locação de bens, empreitadas ou de quaisquer outras 

prestações tidas por indispensáveis para assegurar a perfeição da sua 

decisão; ----------------------------------------------------------- 

b) Promover a abertura dos procedimentos de contratação, assumindo 

todos os atos necessários à conclusão desses procedimentos; --------- 

c) Executar atos de fiscalização e controlo no âmbito da execução 

física e financeira dos projetos e ações; --------------------------- 

d) Suportar, na prossecução dos objetivos comuns e setoriais, todos 

os encargos inerentes a todos os investimentos e demais custos 

associados à execução dos projetos e ações; ------------------------ 

e) Proceder à receção provisória e definitiva das obras ou dos 

serviços, ou bens executados em cumprimento do contrato-programa. -- 

f) Reportar ao Município a informação prevista no artigo seguinte. - 

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

(Informações) ------------------------------------------------------ 

1- A EHATB, EIM, SA, informará periodicamente o município da evolução 

na execução das diferentes projetos e ações previstas no contrato 

programa, do resultado da sua atuação e, sempre que este último o 

solicite, prestará qualquer esclarecimento adicional relativamente à 

mesma execução. ----------------------------------------------------- 

2- Na prestação da informação está incluída, para além da que decorre 

da lei das sociedades comerciais, a remessa obrigatória dos documentos 

de gestão previstos no nº 1 do art.º 42.º da Lei 50/2012, de 31 de 

agosto e de quaisquer outros elementos legalmente previstos. -------- 

CAPÍTULO II -------------------------------------------------------- 

PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS E 

GESTÃO URBANA ------------------------------------------------------- 

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

(Âmbito) ----------------------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, procederá, no quadro da promoção, manutenção e 

conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, à 

execução dos projetos e ações previstas no anexo I a este contrato-

programa, integrando-se cada um dos projetos e ações de que a EHATB, 

EIM, SA venha a ser encarregada de executar num objetivo setorial da 



                                                                F. 124 

                                                                  _____________________ 

 
empresa, representando o seu compromisso com a promoção do 

desenvolvimento local e regional. ----------------------------------- 

2- Os projetos e as ações indicadas no número anterior serão 

financiados direta e autonomamente pela EHATB, EIM, SA, por recurso 

às receitas próprias, mais concretamente os previsíveis excedentes 

resultantes da produção de energia elétrica. ------------------------ 

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

(Prerrogativas da empresa durante a execução) ---------------------- 

1- Nas situações previstas na alínea a), do n.º 2 do artigo 4.º do 

contrato-programa, a EHATB, EIM, SA, atuará como entidade contratante 

e dona da obra para todos os efeitos das disposições legais aplicáveis. 

2- A transmissão referida no artigo seguinte não prejudica a 

legitimidade da EHATB, EIM, SA, para atuar posteriormente à 

construção, sempre que esteja em causa o cumprimento das obrigações 

legais e contratuais do adjudicatário, incluindo o acionamento das 

garantias por ele prestadas. --------------------------------------- 

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

(Entrega da obra) -------------------------------------------------- 

Concluída cada uma das obras inerentes aos projetos e ações mencionadas 

no presente capítulo, a EHATB, EIM, SA, remeterá uma cópia do auto de 

receção provisória ao município, momento a partir do qual se 

considerará a obra entregue a este, ficando os ativos daí resultantes 

integrados de forma direta e imediata na esfera jurídica do município, 

que assumirá, também imediata e automaticamente, a respetiva gestão. 

CAPÍTULO III ------------------------------------------------------- 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL 

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

(Âmbito) ----------------------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, procederá, no quadro da promoção do 

desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal, à execução 

dos projetos e ações previstas no contrato-programa, integrando-se 

cada um dos empreendimentos de que a EHATB, EIM, SA, venha a ser 

encarregada de executar num objetivo setorial da empresa, 

representando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento 

local e regional. -------------------------------------------------- 

2- Os projetos e as ações ou atividades indicadas no número anterior 

serão financiadas direta e autonomamente pela EHATB, EIM, SA, por 

recurso às receitas próprias, mais concretamente os previsíveis 

excedentes resultantes da produção de energia elétrica. ------------- 

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

(Prerrogativas da empresa durante a execução) ---------------------- 

1- Nas situações previstas na alínea a), do n.º 2 do artigo 4.º do 

contrato-programa a EHATB, EIM, SA, atuará como entidade contratante 

para todos os efeitos das disposições legais aplicáveis, incluindo 

qualquer atuação pós-execução sempre que esteja em causa o cumprimento 

das obrigações legais e contratuais do fornecedor, incluindo o 

acionamento das garantias por ele prestadas. ------------------------ 

2- A EHATB, EIM, SA, concluída cada uma das ações identificadas no 

anexo I ao contrato-programa, remeterá uma cópia do relatório, ou, 

quando for o caso, do auto de receção ao município. ---------------- 

CAPÍTULO IV -------------------------------------------------------- 

OUTRAS DISPOSIÇÕES ------------------------------------------------- 

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

(Quadro Económico-financeiro) -------------------------------------- 

1- Prevê-se que a EHATB, EIM, SA, apresente no ano de 2022, período 

de vigência do contrato-programa, resultados anuais equilibrados, nos 

termos do art.º 40.º da Lei 50/2012. ------------------------------- 
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2- A atividade de produção de energia elétrica apresenta resultados 

globais normalmente positivos, gerando previsivelmente excedentes que 

serão utilizados na sustentação das atividades menos rentáveis a 

prosseguir pela empresa e previstas no artigo 1º. ------------------- 

3- Os montantes financeiros alocados às atividades referidas no número 

anterior serão distribuídos neste contrato-programa pela promoção, 

manutenção e conservação de infraestruturais urbanísticas e gestão 

urbana, e pela promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito 

local e regional, tal como consta do anexo I ao contrato-programa. - 

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

(Subsídios à exploração) ------------------------------------------- 

O quadro económico-financeiro definido na cláusula anterior dispensa 

a necessidade de o município atribuir à EHATB, EIM, SA, subsídios à 

exploração ou outras transferências financeiras ou comparticipações 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

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

(Indicadores de Desempenho) ---------------------------------------- 

1- Os projetos e ações referidas no artigo 2º, inscrevem-se nos 

objetivos setoriais a prosseguir pela empresa, pretendendo-se atingir 

com este contrato-programa que os valores previstos para a execução 

de cada uma, se contenham dentro de fortes níveis de racionalização 

de custos e de uma utilização eficaz e eficiente dos recursos 

disponíveis, a aferir através dos indicadores descritos nos artigos 

seguintes e medidos da forma definida no anexo II. ----------------- 

2- O contrato-programa será alvo de reporte trimestral, considerando 

a necessidade de dar conta da execução dos projetos e ações previstas, 

no âmbito do “Relatório Trimestral da Execução Orçamental”, previsto 

na alínea e), do n.º1, do artigo 42.º da Lei 50/2012 de 31 de agosto. 

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

(Indicadores de Eficácia na Promoção, Manutenção e Conservação de 

Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana) ----------------------- 

A qualidade do serviço prestado pela EHATB, EIM, SA, nesta atividade 

será aferida através de três indicadores de eficácia: --------------- 

a) Execução física das ações; --------------------------------------- 
b) Cumprimento dos prazos de pagamento das ações; ------------------- 
c) Cumprimento do planeamento individual de cada intervenção. ------- 
Artigo 15º --------------------------------------------------------- 

(Indicador de Eficiência na Promoção, Manutenção e Conservação de 

Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana) ---------------------- 

A produtividade da EHATB, EIM, SA, nesta atividade será aferida através 

do seguinte indicador de eficiência: -------------------------------- 

a) Cumprimento do preço contratual de cada intervenção. -------------  
Artigo 16º --------------------------------------------------------- 

(Indicadores de Eficácia na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

A qualidade do serviço prestado pela EHATB, EIM, SA, nesta atividade 

será aferida através de três indicadores de eficácia: --------------- 

a) Cumprimento do plano de ações intermunicipais definidas; --------- 
b)  Cumprimento da agenda de ações intermunicipais definidas; ------- 
c)  Cumprimento do orçamento das ações intermunicipais definidas.  --- 
Artigo 17º --------------------------------------------------------- 

(Indicadores de Eficiência na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

A qualidade do serviço prestado pela EHATB, EIM, SA, nesta atividade 

será aferida através do seguinte indicador de eficiência: ----------- 

a) Desvio de custo real das ações face ao estimado; -----------------  
Artigo 18º --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 126 

                                                                  _____________________ 

 
(Adicionamento ou supressão de projetos e ações e redistribuição ou 

reclassificação das respetivas verbas) ----------------------------- 

1- O adicionamento de novos projetos e ou ações, bem como a supressão 

dos(as) previstos(as) no anexo I ao contrato-programa, ficam 

obrigatoriamente sujeitos a aprovação prévia da Câmara Municipal e, 

no caso de adicionamento, desde que não seja excedido o montante do 

contrato-programa. ------------------------------------------------- 

2- É permitida a transferência de verbas entre as diferentes atividades 

previstas no contrato-programa, ficando, porém, essa transferência 

condicionada a prévia aprovação da Câmara Municipal. --------------- 

3- A EHATB, EIM, SA fica autorizada, desde que se mostre necessário 

para o cumprimento do contrato-programa, a proceder, no âmbito da 

mesma atividade, à redistribuição e ou reclassificação, entre os 

projetos e as ações previstas no anexo I ou no âmbito de cada um desses 

projetos ou ações, das verbas que lhes estão consignadas, sem aumento, 

porém, do montante da correspondente atividade. --------------------- 

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

(Alterações ao Contrato-programa) ---------------------------------- 

1- As partes outorgantes obrigam-se, mutuamente, a respeitar os 

deveres de boa cooperação entre si, bem como com outras instituições 

e organismos envolvidos na concretização do contrato-programa, no 

sentido de garantir a boa realização do objeto do presente contrato-

programa. ---------------------------------------------------------- 

2- Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao contrato-

programa deverá observar as disposições legais e contratuais 

aplicáveis, e constar de documento escrito e assinado por todas as 

partes, que consubstanciará, de igual modo, eventuais anexos ao mesmo. 

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

(Incumprimento do contrato-programa) ------------------------------- 

O incumprimento do contrato-programa é motivo bastante para a sua 

resolução pela parte não faltosa. ---------------------------------- 

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

(Resolução de Conflitos) ------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do contrato-programa as partes designam como competente o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer 

outro. ------------------------------------------------------------- 

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

(Vigência) --------------------------------------------------------- 

O contrato-programa vigorará entre a data de assinatura e 31 de 

dezembro de 2022, sem prejuízo de, seja qual for o motivo, se mostrar 

necessária a conclusão de qualquer das suas ações durante o ano 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

O contrato-programa, em vinte páginas, é feito em duplicado, ficando 

um exemplar na posse de cada um dos outorgantes, e vai ser rubricado 

em todas as páginas à exceção da última que é assinada. ------------- 

Ribeira de Pena, …… de dezembro de 2021. --------------------------- 

PRIMEIRO OUTORGANTE (Presidente da Câmara Municipal) --------------- 

Nuno Vaz Ribeiro --------------------------------------------------- 

SEGUNDO OUTORGANTE (Conselho de Administração da Empreendimentos 

Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA) ------------------- 

Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida e António Alberto Pires 

Aguiar Machado ------------------------------------------------------ 

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

1. No presente anexo apresentam-se as atividades ligadas ao 

desenvolvimento local e regional, a desenvolver pela EHATB, EIM, SA, 

no concelho de CHAVES, ao abrigo do presente contrato-programa, de 



                                                                F. 127 

                                                                  _____________________ 

 
“Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana” e de “Promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal”, mediante a execução dos projetos e ações 

previstas nos quadros de cada uma daquelas atividades a seguir 

mencionadas. ------------------------------------------------------- 

2. No quadro que se segue apresentam-se os custos estimados, associados 

ao desenvolvimento de cada uma das atividades acima mencionadas. ---  
 

 

CONTRATO PROGRAMA 

CONCELHO DE 

CHAVES 

 

PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RURAL 

 

PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

URBANÍSTICAS E GESTÃO URBANA 

 

 

 

TOTAL 

 

 

2022 

 

175 000,00 € 

 

 

367 000,00 € 

 

 

542 000,00 € 

 

3. No quadro seguinte apresentam-se os projetos e as ações a 

desenvolver no âmbito de cada uma das atividades constantes do quadro 

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

 

ATIVIDADE PROJETOS AÇÕES OBJETO E MISSÃO  

Promoção, manutenção 

e conservação de 

infraestruturas 

urbanísticas e 

gestão urbana 

Beneficiações/ 

Requalificações 

1. Execução de Muro 

de Contenção da 

Zona Sul da 

Plataforma 

Logística de 

Chaves; 

 

2. Requalificação 

da rua das Mimosas 

- Santa Maria 

Maior; 

 

3. Requalificação 

das ruas Santa 

Isabel e Heróis de 

Mucaba - Santa 

Cruz/Trindade; 

 

5. Pavimentação da 

rua da Carvalha - 

Vila Nova de Veiga. 

 

Conservação e 

requalificação de vias 

rodoviárias de forma a 

criar condições condignas 

a residentes e a 

visitantes do concelho, 

potenciando os fatores de 

atratividade que permitam 

o seu desenvolvimento. 

 

ATIVIDADE PROJETOS AÇÕES OBJETO E MISSÃO 

Promoção do 

desenvolvimento 

urbano e rural 

Promoção de 

eventos de 

divulgação de 

produtos e 

serviços 

regionais 

“Chaves Romana – 

Festa dos Povos de 

Aquae Flaviae”; 

 

 

Potenciação e respetiva 

promoção do Mundo Rural e da 

sua envolvência, por recurso à 

preservação, valorização e 

divulgação dos seus produtos e 

serviços, dos valores da sua 

gastronomia, dos seus costumes 

e tradições, e da sedução da 

natureza, com as suas 

paisagens e montanhas 

espalhadas pelo território 

permitindo a prática de 

atividade física ao ar livre, 

criando deste modo fatores 

proporcionadores de 

atratividade, visando-se, em 

última linha, a intensificação 

de fluxos de visitantes ao 

concelho e região, a promoção 

dos produtos e serviços 

oferecidos, a animação da 

economia local e a melhoria 

dos respetivos índices 

económico-sociais de 

desenvolvimento.  
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ANEXO II ----------------------------------------------------------- 

No presente anexo apresentam-se as fórmulas de medição dos vários 

níveis de indicadores de eficácia e de eficiência do contrato-

programa, quer os relativos à atividade de “Promoção, Manutenção e 

Conservação de Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana”, quer os 

relativos à atividade de “Promoção, do Desenvolvimento rural e 

Urbano”, por forma a aferir a qualidade do serviço prestado pela EHATB, 

EIM, SA. ------------------------------------------------------------ 

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

(Indicadores de Eficácia na Promoção, Manutenção e Conservação de 

Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana) ----------------------- 

1- Indicador de resultado: execução física das empreitadas ---------- 

Com o presente indicador pretende-se aferir o número de ações previstas 

no contrato-programa que tiveram execução física durante o período de 

vigência deste documento. ------------------------------------------ 

Nível: considerando a totalidade das empreitadas de obras públicas: 

a) Prestação ineficaz: assegurar o cumprimento das empreitadas em 

percentagem inferior a 60%. ----------------------------------------  

b) Prestação eficaz: assegurar o cumprimento das empreitadas em 

percentagem entre 60% a 80%. ---------------------------------------  

c) Prestação muito eficaz: assegurar o cumprimento das empreitadas 

em percentagem superior a 80%. -------------------------------------  

2- Indicador de resultado: prazos de pagamento das empreitadas ----- 

Este indicador pretende aferir o cumprimento dos prazos de pagamento 

das empreitadas previstas no contrato-programa não sendo considerado 

para efeitos dessa aferição o incumprimento dos referidos prazos por 

motivos imputáveis ao adjudicatário. -------------------------------- 

Nível: considerando a totalidade das empreitadas de obras públicas: 

a) Prestação ineficaz: pagamento de 70% das despesas com as 

intervenções inerentes a cada empreitada, dentro do prazo contratual. 

b) Prestação eficaz: pagamento de 80% das despesas com as 

intervenções inerentes a cada empreitada, dentro do prazo contratual. 

c) Prestação muito eficaz: pagamento de 90% das despesas com as 

intervenções inerentes a cada empreitada, dentro do prazo contratual.  

3- Indicador de resultado: cumprimento do planeamento individual de 

cada intervenção ---------------------------------------------------- 

A empresa apresentará ao município um planeamento para a contratação 

e execução da empreitada inscrita no contrato-programa. ------------- 

O planeamento compreenderá três fases: ------------------------------ 

• Formação do contrato (procedimento de contratação); ------------ 

• Adjudicação e celebração do contrato; -------------------------- 

• Execução do contrato (da consignação à receção provisória da 

obra). ------------------------------------------------------------- 

O planeamento será ajustado sempre que a sua implementação ou 

concretização seja impedida ou perturbada por vontade ou necessidades 

do município (todas aquelas que inviabilizem a contratação ou o 

arranque da obra ou impliquem interrupção no desenvolvimento de 

qualquer uma das fases, designadamente atraso na disponibilização do 

projeto ou elementos técnicos, indisponibilidade de terrenos, 

suspensão de trabalhos ou outras circunstâncias que se repercutam 

negativamente no planeamento e não possam ser, direta ou 

indiretamente, imputáveis à empresa). ------------------------------ 

O cumprimento do planeamento será aferido de forma progressiva, nos 

termos seguintes: --------------------------------------------------- 

• Concluído o procedimento de contratação (avaliadas as propostas) 

= 25%; -------------------------------------------------------------- 
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• Celebrado o contrato de empreitada = 25%; ---------------------- 

• Recebida provisoriamente a obra = 50% -------------------------- 

(se a obra não se encontrar ainda recebida, este indicador medir-se-á 

percentualmente, através da proporção de trabalhos efetivamente 

medidos face ao preço contratual) ----------------------------------- 

Nível: considerando a totalidade das empreitadas de obras públicas: 

a) Prestação ineficaz: taxa de realização inferior a 75%. ---------  

b) Prestação eficaz: taxa de realização igual, ou superior, a 75%.- 

c) Prestação muito eficaz: taxa de realização superior a 90%. ---

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

(Indicador de Eficiência na Promoção, Manutenção e Conservação de 

Infraestruturas Urbanísticas e Gestão Urbana) ----------------------- 

1- Indicador de resultado: Cumprimento do preço contratual de cada 

intervenção: ------------------------------------------------------- 

O preço contratual de cada intervenção será aquele que resultar do 

procedimento de contratação pública promovido pela empresa. --------- 

A aferição compreenderá duas vertentes: ----------------------------- 

• Cumprimento do preço base do procedimento (em fase de 

contratação); ------------------------------------------------------ 

• Cumprimento do preço contratual (em fase de execução). --------- 

Os desvios ao preço base resultantes de erros e omissões identificados 

em preço contratual só serão considerados para efeitos de medição 

quando a empresa tenha elaborado o projeto de execução ou, em 

alternativa, tenha lhe sido determinado que proceda à revisão do 

projeto de execução. ----------------------------------------------- 

Os desvios do preço contratual resultantes de trabalhos complementares 

resultantes de circunstância imprevista (suprimento de erros e 

omissões) só serão considerados para efeitos de medição quando a 

empresa tenha elaborado o projeto de execução ou, em alternativa, 

tenha-lhe sido determinado que proceda à revisão do projeto de 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Não serão consideradas para a medição as indemnizações ou encargos 

resultantes da reposição financeira do contrato devida ao empreiteiro 

sempre que o facto donde tenha resultado maior dificuldade na execução 

da obra, com agravamento dos encargos, decorra de facto, circunstância 

ou opção do município. ---------------------------------------------- 

O cumprimento da eficiência na gestão de cada empreitada será aferido 

de forma progressiva, nos termos seguintes: ------------------------ 

• Cumprimento do preço base do procedimento (receção de propostas) 

= 40%; -------------------------------------------------------------- 

• Conta final da empreitada = 60%; ------------------------------- 

(se a obra não se encontrar ainda recebida, este indicador medir-se-á 

por projeção face ao normal desenvolvimento do plano de trabalhos em 

vigor) ------------------------------------------------------------- 

Nível: considerando a totalidade das empreitadas de obras públicas: 

a) Prestação ineficiente: obter uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor superior a 5%. ------------------------------------  

b) Prestação eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor compreendido entre 2% e 5% dos valores orçamentais. 

c) Prestação muito eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos 

de custos, em valor inferior a 2% dos valores orçamentais. ---------

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

(Indicadores de Eficácia na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

Indicador de resultado: Cumprimento do plano de ações intermunicipais 

definidas: --------------------------------------------------------- 
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A empresa integrará no seu plano de atividades o conjunto de ações 

definidas pelos diferentes municípios nos respetivos contratos-

programa. As ações serão realizadas segundo a agenda definida pelos 

respetivos municípios. --------------------------------------------- 

Não serão contabilizadas, para efeitos de apuramento do indicador, as 

ações não realizadas por impedimento ou determinação do município. - 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: --- 

• Prestação ineficaz: realização de < 75% das iniciativas; ------- 

• Prestação eficaz: realização de > 75% e < 90% das iniciativas; - 

• Prestação muito eficaz: realização de > 90% das iniciativas ---- 

Indicador de resultado: Cumprimento da agenda de ações intermunicipais 

definidas: --------------------------------------------------------- 

A empresa integrará no seu plano de atividades o conjunto de ações 

definidas pelos diferentes municípios nos respetivos contratos-

programa. As ações serão realizadas segundo a agenda definida pelos 

respetivos municípios. --------------------------------------------- 

Para apuramento do indicador serão consideradas as datas (agendamento) 

final para as ações definidas pelos respetivos municípios. --------- 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: --- 

• Prestação ineficaz: realização de < 75% das iniciativas nas datas 

planeadas; --------------------------------------------------------- 

• Prestação eficaz: realização de > 75% e < 90% das iniciativas nas 

datas planeadas; ---------------------------------------------------- 

• Prestação muito eficaz: realização de > 90% das iniciativas nas 

datas planeadas. ---------------------------------------------------- 

Indicador de resultado: Cumprimento do orçamento das ações 

intermunicipais definidas: ------------------------------------------ 

A empresa orçamentará as verbas necessárias à concretização das ações 

previstas no seu plano de atividades com recurso a meios próprios. As 

ações serão realizadas segundo os critérios definidos pelos 

municípios. A modificação dos critérios pelos municípios depois de 

aprovados os instrumentos de gestão previsional serão adequadamente 

refletidos na medição do indicador. --------------------------------- 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: ---- 

• Prestação ineficiente: executar as atividades mobilizando 

recursos financeiros com uma diferença total superior a 15% face aos 

valores planeados (salvo se o desvio não for imputável à empresa, caso 

em que a execução se classificará como eficiente); ----------------- 

• Prestação eficiente: executar o conjunto das atividades utilizando 

recursos financeiros com uma diferença total para mais não superior a 

15% dos valores planeados; ------------------------------------------ 

• Prestação muito eficiente: executar o conjunto das atividades 

utilizando recursos financeiros com uma diferença total para mais não 

superior a 5% dos valores planeados. ------------------------------- 

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

(Indicador de Eficiência na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

Indicador de resultado: desvio de custos real das ações face ao 

estimado ----------------------------------------------------------- 

A empresa integrará no seu plano de atividades o conjunto de ações 

definidas pelos diferentes municípios nos respetivos contratos-

programa. As ações serão realizadas segundo a agenda definida pelos 

respetivos municípios. --------------------------------------------- 

O desvio de custo real de cada iniciativa será aquele que resultar do 

preço contratual estipulado para a sua execução. -------------------- 



                                                                F. 131 

                                                                  _____________________ 

 
A modificação dos critérios pelos municípios depois de aprovados pela 

empresa e o planeamento individual de cada iniciativa serão 

adequadamente refletidos na medição do indicador. ------------------ 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: --- 

a) Prestação ineficiente: obter uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor superior a 5% dos valores orçamentais; ------------  

b) Prestação eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor compreendido entre 2% e a 5% dos valores orçamentais; 

c) Prestação muito eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos 

de custos, em valor inferior a 2% dos valores orçamentais. --------- 

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

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

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

 

 

2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA INTERMUNICIPAL ENTRE OS 

MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA (ACIONISTAS) E A EHATB-EMPREENDIMENTOS 

HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, S.A - ANO 2022. PROPOSTA 

N.º37/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------- 

Considerando que a “EHATB, EIM, S.A” foi criada por iniciativa de seis 

municípios da região do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, 

Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), tendo como objetivo 

da sua constituição o reforço das receitas municipais e consequente 

diminuição da dependência do Orçamento de Estado, nomeadamente através 

do aproveitamento em seu benefício dos variados recursos endógenos 

existentes nos respetivos territórios, e ao mesmo tempo, o fomento do 

desenvolvimento regional e local. ----------------------------------- 

Considerando que, nos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que 

aprovou um novo regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais, revogando a Lei nº 53-F/2005, de 29 de dezembro, 

que regulava anteriormente esta matéria, passando a “EHATB, EIM, S.A”, 

de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 19.º, a ser qualificada 

como empresa local de natureza intermunicipal, sob a influência 

conjunta de vários municípios. Subsequente da qualificação jurídica 

da “EHATB, EIM, S.A”, decorrente da Lei 50/2012, de 31 de agosto, na 

sua atual redação, e do quadro jurídico nele consagrado para a 

atividade empresarial local, e tendo em conta que a natureza das 

atividades a desenvolver pela empresa, de acordo com o artigo 48.º, a 

“EHATB, EIM, S.A” caracteriza-se como uma empresa local de promoção 

do desenvolvimento local e regional. --------------------------------  

Considerando que o objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 2º 

dos seus estatutos, consiste no desenvolvimento das seguintes 

atividades: promoção, manutenção e conservação de infraestruturas 

urbanísticas e gestão urbana; renovação, reabilitação urbana e gestão 

do património edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação 

social; produção de energia elétrica; promoção do desenvolvimento 

urbano e rural no âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda 

exercer, excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento 

urbano e rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei 

sobre o regime jurídico da atividade empresarial local. A sociedade 

poderá também, desde que para o efeito esteja habilitada, exercer 

outras atividades para além daquelas que constituem o seu objeto 

principal, quando consideradas acessórias ou complementares. -------- 
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Considerando que existe um alinhamento da gestão da “EHATB, EIM, S.A” 

com os objetivos prosseguidos, pelas entidades públicas participantes 

(Municípios), no capital social e visa a promoção do desenvolvimento 

local e regional, procurando assegurar a viabilidade económica e o 

equilíbrio financeiro. A “EHATB, EIM, S.A”, enquanto empresa local de 

promoção do desenvolvimento local e no escopo das atividades previstas 

no seu objeto social, tem por missão contribuir para o desenvolvimento 

económico-social da sua área territorial de atuação e promover o 

crescimento económico local e regional. ----------------------------- 

Tendo em conta a existência de projetos e ações, de âmbito 

intermunicipal, de promoção do desenvolvimento local e regional da 

área territorial de atuação da “EHATB, EIM, SA”, interessando a sua 

execução a vários dos Municípios acionistas, inseridas num objetivo 

que lhes é transversal e comum de dinamização do desenvolvimento 

económico-social do Alto Tâmega, como sejam, a organização e 

participação em feiras, workshops, congressos, seminários ou outros 

certames análogos, nacionais ou internacionais, de campanhas de 

promoção e divulgação dos fatores de atratividade da região, dos seus 

serviços e produtos regionais, ou de outras ações relevantes para 

aquele desenvolvimento, e a que cumpre dar concretização. ----------- 

Considerando que a atividade de produção de energia elétrica com origem 

nos recursos renováveis da região pela EHATB, EIM, SA, apresenta 

normalmente resultados globais positivos, sendo parte deles alocados 

à sustentação das atividades menos rentáveis ligadas à promoção do 

desenvolvimento local e regional, mediante a celebração pelos 

Municípios acionistas dos correspondentes contratos-programa e que, a 

alocação desses excedentes dispensa a atribuição pelos municípios 

acionistas, com contrapartida das obrigações por ela assumidas, de 

subsídios à exploração, e a especificação dos respetivos montantes nos 

contratos-programa, obrigatória apenas nas situações previstas na Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação (Resultado líquido 

antes de impostos se apresentar negativo e desenvolvimento de 

políticas de preços das quais decorram receitas operacionais 

inferiores aos custos anuais, artigos 40.º, n.º 2, e 50.º, n.º 2, 

respetivamente). --------------------------------------------------- 

Tendo quem conta a tipologia e natureza da empresa – EHATB -, e em 

execução das referidas orientações estratégicas, as entidades públicas 

participantes devem celebrar contratos-programa com a empresa para o 

ano económico de 2022, no cumprimento do artigo 50.º n. º1, da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação. --------------------- 

Considerando que as ações previstas na minuta do contrato-programa, 

para o efeito elaborada, e que se anexa, visam desenvolver a economia 

local e regional, melhorar a qualidade de vida dos munícipes e 

potenciar os fatores de atratividade dos Municípios e do Alto Tâmega.- 

Considerando que o Fiscal único da EHATB, EIM, S.A”, emitiu, nos termos 

previstos na alínea c), do número 6 do artigo 25.º do citado diploma 

legal, parecer prévio sobre o teor da aludida minuta do contrato-

programa, ora em apreciação. ---------------------------------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal: ------ 

a) Aprovar a minuta do Contrato-Programa a realizar entre o 

Município de Chaves e a EHATB, EIM, S.A, conforme matriz em anexo à 

presente proposta, com base no parecer prévio emitido sobre a matéria, 

pelo Fiscal Único da EHATB, EIM, S.A.; ------------------------------ 

b) Caso a presente proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá o respetivo processo ser submetido à Assembleia 
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Municipal com vista à sua aprovação no cumprimento do disposto no n.º 

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

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

c) Se a proposta for sancionada pelos competentes órgãos municipais, 

que seja legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga do referido contrato-programa; ------------------------------ 

d) Por fim, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 7, do artigo 

47.º do diploma antes enunciado, o referido Contrato-Programa depois 

de celebrado, deverá ser comunicado à Inspeção-Geral de Finanças, e 

em face do valor, ao Tribunal de Contas, no estrito cumprimento dos 

prazos previstos para o efeito. ------------------------------------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2021. -------------------------------------- 

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

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

Anexo: Minuta do Contrato-Programa e parecer do Fiscal Único. ------- 

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

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA ---------------------------------------- 

Entre: MUNICÍPIOS DE BOTICAS, CHAVES, MONTALEGRE, RIBEIRA DE PENA, 

VALPAÇOS E VILA POUCA DE AGUIAR, pessoas coletivas, respetivamente, 

n.º 506 886 964, 501 205 551, 506 149 811, 506 818 098, 506 874 320 e 

506 810 267, neste contrato legalmente representados pelos seus 

Presidentes, respetivamente, Fernando Eirão Queiroga, Nuno Vaz 

Ribeiro, Manuel Orlando Fernandes Alves, João Avelino Noronha 

Rodrigues de Carvalho, Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida e 

António Alberto Pires Aguiar Machado, com poderes para obrigar, 

adiante abreviadamente designados “Municípios” ou Primeiros 

Outorgantes; ------------------------------------------------------- 

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

“EHATB - EMPREENDIMENTOS HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 

EIM, SA”, com sede na Rua Nuno Alvares Pereira, da vila de Ribeira de 

Pena, titular do número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 

227 842, com o capital social de 900.000 euros, representada neste 

ato, pelos Senhores Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida e António 

Alberto Pires Aguiar Machado, que outorgam na qualidade de 

Administradores da dita Sociedade, com poderes para a obrigar, adiante 

designada por “EHATB, EIM, S.A” ou Segundo Outorgante; ------------- 

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

a) A EHATB, EIM, SA, é uma empresa local de promoção do desenvolvimento 
local e regional, constituída por iniciativa dos municípios de 

Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca 

de Aguiar e por eles integralmente detida, regida pela Lei 50/2012 de 

31 de agosto na sua redação atualizada, à qual cumpre, por delegação 

daqueles municípios, o fomento do desenvolvimento regional e local 

através do aproveitamento, em benefício dos respetivos territórios e 

populações, dos variados recursos endógenos neles existentes. ------  

b) A “EHATB, EIM, SA” reveste a natureza de uma empresa local 

intermunicipal, de acordo com o nº 4, do artigo 19º da Lei 50/2012, 

sob a influência conjunta daquelas entidades públicas participantes.  

c) Os referidos municípios são os únicos titulares do capital social 
da EHATB, EIM, SA, por eles repartido de forma igualitária. -------- 

d) O objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 2º dos seus 
estatutos, consiste no desenvolvimento das seguintes actividades: 

promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e 

gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património 

edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção 

de energia elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda exercer, 
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excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento urbano e 

rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei sobre o 

regime jurídico da atividade empresarial local. A sociedade poderá 

também, desde que para o efeito esteja habilitada, exercer outras 

atividades para além daquelas que constituem o seu objeto principal, 

quando consideradas acessórias ou complementares. ------------------ 

e) A gestão da EHATB, EIM, SA, procurando assegurar a sua viabilidade 
económica e o equilíbrio financeiro, articula-se com os objetivos 

prosseguidos pelos municípios acionistas, tendo em conta as 

orientações estratégicas por eles aprovadas e revistas oportunamente, 

e, no escopo das atividades previstas no seu objeto social, visa a 

promoção do desenvolvimento económico, a eliminação das assimetrias e 

o reforço da coesão económica e social da sua área territorial de 

atuação. ----------------------------------------------------------- 

f) A atividade de produção de energia elétrica com origem nos recursos 
renováveis da região pela EHATB, EIM, SA, apresenta normalmente 

resultados globais positivos, sendo parte deles alocados à sustentação 

das atividades menos rentáveis ligadas à promoção do desenvolvimento 

local e regional, mediante a celebração pelos Municípios acionistas 

dos correspondentes contratos-programa. ----------------------------- 

g) A alocação desses excedentes dispensa a atribuição pelos municípios 
acionistas, como contrapartida das obrigações assumidas pela empresa, 

de subsídios à exploração, e a especificação dos respetivos montantes 

nos contratos-programa, obrigatória apenas nas situações previstas na 

Lei 50/2012 (Resultado líquido antes de impostos se apresentar 

negativo e desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram 

receitas operacionais inferiores aos custos anuais, art.ºs 40, nº2, e 

50º, nº 2, respetivamente). ----------------------------------------- 

h) A existência de projetos e ações, de âmbito intermunicipal, de 
promoção do desenvolvimento local e regional da área territorial de 

atuação da “EHATB, EIM, SA” interessando a sua execução a vários dos 

Municípios acionistas, inseridas num objetivo que lhes é transversal 

e comum de dinamização do desenvolvimento económico-social do Alto 

Tâmega, como sejam, a organização e participação em feiras, workshops, 

congressos, seminários ou outros certames análogos, nacionais ou 

internacionais, de campanhas de promoção e divulgação dos fatores de 

atratividade da região, dos seus serviços e produtos regionais, ou de 

outras ações relevantes para aquele desenvolvimento, e a que cumpre 

dar concretização. ------------------------------------------------- 

i) As ações previstas no presente contrato-programa visam desenvolver 
a economia local e regional, melhorar a qualidade de vida dos munícipes 

e potenciar os fatores de atratividade dos Municípios e do Alto Tâmega.  

j) A Assembleia Municipal na sua sessão de _______, e sob proposta da 
respetiva Câmara Municipal aprovou o presente contrato-programa, nos 

termos do disposto no nº 5 do artigo 47º, ex vi do nº 2 do artigo 50º 

da Lei 50/2012 de 31 de agosto. ------------------------------------ 

k) O Fiscal único da EHATB, EIM, S.A”, emitiu, nos termos previstos na 
alínea c), do número 6 do artigo 25.º do citado diploma legal, parecer 

prévio sobre celebração do presente contrato-programa. ------------- 

É celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do 

artigo 50.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o presente contrato-

programa, que se regerá pelos termos e condições constantes das 

cláusulas seguintes, que as partes livremente estipulam e 

reciprocamente aceitam: -------------------------------------------- 

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

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

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



                                                                F. 135 

                                                                  _____________________ 

 
(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1- O presente contrato-programa determina, concretiza e específica, 

em conformidade com o artigo 50º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, os 

objetivos imediatos e mediatos da missão atribuída à EHATB, EIM, SA, 

no quadro do seu objecto social e no âmbito da promoção do 

desenvolvimento urbano e rural no âmbito inter-municipal. ---------- 

2- Os artigos seguintes definem os termos jurídicos, financeiros e 

materiais que enquadrarão a atuação e o funcionamento da EHATB, EIM, 

SA, no cumprimento do presente contrato-programa. ------------------ 

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

(Missão) ----------------------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, tem por missão a execução de projetos e ações 

constantes do anexo ao presente contrato-programa, utilizando para tal 

critérios adequados de gestão e de execução técnica, promovendo a 

realização e a afetação, eficiente e eficaz, dos recursos financeiros 

inerentes, de forma a habilitarem a alcançar a perfeição e a qualidade 

do serviço/produto pretendida, respeitando os prazos e controlando os 

custos, concorrendo dessa forma para a satisfação do interesse público 

subjacente a cada um dos projetos e  ações. ------------------------ 

2- Os objetivos setoriais a prosseguir pela EHATB, EIM, SA, 

correspondem aos fixados no seu plano de atividades, a comunicar às 

Câmaras Municipais dos “Municípios”, nos termos do disposto no artigo 

42º da Lei 50/2012 de 31 de agosto. -------------------------------- 

3- O desenvolvimento dos objetivos setoriais, independentemente da 

especificidade que possa ser atribuída a cada intervenção, deve ter 

por referencial a sua importante contribuição para o desenvolvimento 

económico-social e a promoção do crescimento económico do território, 

representando cada um deles o compromisso com a promoção do 

desenvolvimento local e regional da área de atuação da empresa. ---- 

4- Os “Municípios” monitorizarão o cumprimento pela empresa da sua 

missão através dos indicadores de desempenho consignados no presente 

contrato-programa. ------------------------------------------------- 

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

(Atos procedimentais) ---------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, para efeitos da execução do presente contrato-

programa e para cumprimento do seu objeto social, praticará todos os 

atos jurídicos administrativos e materiais necessários ao cumprimento 

da missão que lhe é atribuída, ficando subordinada, sem prejuízo da 

sua autonomia técnica, jurídica e administrativa, às orientações 

estratégicas aprovadas pelos “Municípios” -------------------------- 

2- Nos poderes previstos no presente artigo estão compreendidos todos 

os demais atos que sejam preparatórios, complementares ou subsidiários 

das ações inerentes aos objetivos setoriais previstos, e que se revelem 

necessários ou adequados à sua concretização. ----------------------- 

3- A EHATB, EIM, SA, adotará na execução dos objectivos sectoriais 

previstos no presente contrato-programa os procedimentos que, no seu 

entendimento, se mostrarem legal e tecnicamente mais adequados. ---- 

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

(Obrigações e Responsabilidades) ----------------------------------- 

1- Constituem obrigações genéricas da EHATB, EIM, SA, no quadro da 

concretização dos objetivos setoriais a executar que lhe está 

atribuído: --------------------------------------------------------- 

a) Dar cumprimento ao seu plano de atividades, aplicando o seu 

conhecimento e a sua experiência acumulada e recorrendo a uma gestão 

adequada, de forma a identificar as soluções e aplicando os métodos e 

procedimentos que se mostrem técnica e legalmente mais adequados a 

alcançar os propósitos municipais inerentes às ações a executar; --- 
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b) Estabelecer políticas de melhoria de forma a garantir níveis de 

satisfação e de qualidade crescentes, colocando em prática medidas e 

soluções destinadas a identificar constrangimentos e superar bloqueios 

suscetíveis de por em causa a qualidade, o custo e o prazo de execução 

de cada ação. ------------------------------------------------------ 

2- Constituem obrigações específicas da EHATB, EIM, SA, no quadro da 

concretização dos objectivos sectoriais a executar: ---------------- 

a) Proceder à locação, aquisição de bens ou serviços ou de quaisquer 

outras prestações tidas por indispensáveis para assegurar a perfeição 

da sua decisão; ---------------------------------------------------- 

b) Promover a abertura dos procedimentos de contratação, assumindo 

todos os atos necessários à conclusão desses procedimentos; -------- 

c) Executar atos de fiscalização e controlo no âmbito da execução 

física e financeira dos projetos e ações; --------------------------- 

d) Suportar, na prossecução dos objetivos comuns e setoriais, todos 

os encargos inerentes a todos os investimentos e demais custos 

associados à execução das ações; ----------------------------------- 

e) Proceder à receção dos fornecimentos, locação ou prestações de 

serviços executadas em cumprimento do contrato-programa; ------------ 

f) Reportar aos Municípios a informação prevista no artigo seguinte.  

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

(Informações) ------------------------------------------------------ 

1- A EHATB, EIM, SA, informará periodicamente os “Municípios” da 

evolução na execução dos diferentes projetos e ações, do resultado da 

sua atuação e, sempre que estes últimos o solicitem, prestará qualquer 

esclarecimento adicional relativamente à execução das ações previstas 

no presente contrato-programa. ------------------------------------- 

2- Na prestação da informação está incluída, para além da que decorre 

da lei das sociedades comerciais, a remessa obrigatória dos documentos 

de gestão previstos no nº 1 do art.º 42º da Lei 50/2012, de 31 de 

agosto. ------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO II -------------------------------------------------------- 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL 

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

(Âmbito) ----------------------------------------------------------- 

1- A EHATB, EIM, SA, procederá, no quadro da promoção do 

desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal, à execução 

dos projetos e ações previstas no anexo a este presente contrato-

programa, integradas num objetivo setorial da empresa, representando 

o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento local e regional.

2- Os projetos e as ações indicadas no número anterior serão 

financiados direta e autonomamente pela EHATB, EIM, SA, por recurso 

às receitas próprias, mais propriamente os previsíveis excedentes 

resultantes da produção de energia elétrica. -----------------------  

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

(Prerrogativas da empresa durante a execução) ---------------------- 

 1- Nas situações previstas na alínea a), do nº 2 do artigo 4º do 

presente contrato-programa a EHATB, EIM, SA, atuará como entidade 

contratante para todos os efeitos das disposições legais aplicáveis, 

incluindo qualquer atuação pós-execução sempre que esteja em causa o 

cumprimento das obrigações legais e contratuais do adjudicatário, 

incluindo o acionamento das garantias por ele prestadas. -----------  

2- A EHATB, EIM, SA, concluída cada uma das ações identificadas no 

anexo ao presente contrato-programa, remeterá um relatório final aos 

“Municípios”. ------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO IV -------------------------------------------------------- 

OUTRAS DISPOSIÇÕES ------------------------------------------------- 
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Artigo 8º ---------------------------------------------------------- 

(Quadro Económico-financeiro) -------------------------------------- 

1- Prevê-se que a EHATB, EIM, SA, apresente no ano de 2022, período 

de vigência do presente contrato-programa, resultados anuais 

equilibrados, nos termos do art.º 40º da Lei 50/2012. -------------- 

2- A atividade de produção de energia elétrica apresenta resultados 

globais normalmente positivos, gerando previsivelmente excedentes que 

serão utilizados na sustentação das atividades menos rentáveis a 

prosseguir pela empresa e previstas no artigo 1º. ------------------- 

3- Os montantes financeiros alocados às atividades referidas no número 

anterior serão afetos à promoção do desenvolvimento urbano e rural no 

âmbito local e regional, tal como consta do anexo I ao contrato-

programa. ---------------------------------------------------------- 

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

(Subsídios à exploração) ------------------------------------------- 

O quadro económico-financeiro definido na cláusula anterior dispensa 

a necessidade de os “Municípios” atribuírem à EHATB, EIM, SA, subsídios 

à exploração ou outras transferências financeiras ou comparticipações 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

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

(Indicadores de Desempenho) ---------------------------------------- 

1- Os projetos e as ações referidas no artigo 2º, inscrevem-se nos 

objetivos setoriais a prosseguir pela empresa, pretendendo-se atingir 

com este contrato-programa que os valores previstos para a execução 

de cada uma, se contenham dentro de fortes níveis de racionalização 

de custos e de uma utilização eficaz e eficiente dos recursos 

disponíveis, a aferir através dos indicadores descritos nos artigos 

seguintes. --------------------------------------------------------- 

2- O contrato-programa será alvo de reporte trimestral, considerando 

a necessidade de dar conta da execução dos projetos e ações previstas, 

no âmbito do “Relatório Trimestral da Execução Orçamental”, previsto 

na alínea e), do nº1, do artigo 42º da Lei 50/2012 de 31 de agosto. - 

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

(Indicadores de Eficácia na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

A qualidade do serviço prestado pela EHATB, EIM, SA, nesta atividade 

será aferida através de três indicadores de eficácia: --------------  

b) Cumprimento do plano de ações intermunicipais definidas; --------  
c)  Cumprimento da agenda de ações intermunicipais definidas; -------  
d)  Cumprimento do orçamento das ações intermunicipais definidas. --- 
Artigo 12º --------------------------------------------------------- 

(Indicadores de Eficiência) ---------------------------------------- 

(Indicadores de Eficiência na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

A qualidade do serviço prestado pela EHATB, EIM, SA, nesta atividade 

será aferida através do seguinte indicador de eficiência: ----------- 

a) Desvio de custo real das ações face ao estimado. ---------------- 
Artigo 13º --------------------------------------------------------- 

(Supressão ou adicionamento de ações e redistribuição ou 

reclassificação das respetivas verbas) ------------------------------ 

1- O adicionamento de novos projetos e/ou ações, bem como a sua 

supressão, previstos no anexo ao presente contrato-programa, ficam 

necessariamente sujeitos a aprovação prévia por parte das Câmaras 

Municipais dos municípios acionistas, e, no caso de adicionamento, 

desde que não seja excedido o montante do contrato-programa. -------  

2- A EHATB, EIM, SA, fica desde já autorizada a proceder à 

redistribuição e reclassificação, entre os projetos e ações previstas 
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no anexo ao presente contrato-programa, ou em cada uma delas, das 

verbas que venham a estar orçamentadas para a sua execução, desde que 

para a prossecução dos objetivos programáticos do referido contrato-

programa não seja excedido o montante global nele previsto. -------- 

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

(Alterações ao Contrato-programa) ---------------------------------- 

1- As partes outorgantes obrigam-se, mutuamente, a respeitar os 

deveres de boa cooperação entre si, bem como com outras instituições 

e organismos envolvidos na concretização do presente contrato-

programa, no sentido de garantir a boa realização do objeto do presente 

Contrato-Programa. -------------------------------------------------  

2- Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente 

Contrato-Programa deverá observar as disposições legais e contratuais 

aplicáveis, e constar de documento escrito e assinado por todas as 

partes, que consubstanciará, de igual modo, eventuais anexos ao mesmo. 

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

(Incumprimento do contrato-programa) ------------------------------- 

O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para 

a sua resolução pela parte não faltosa. -----------------------------

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

(Resolução de Conflitos) ------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente Contrato-Programa as partes designam como competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia 

a qualquer outro. ---------------------------------------------------

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

(Vigência) --------------------------------------------------------- 

O presente contrato-programa vigorará entre a data de assinatura e 31 

de dezembro de 2022, sem prejuízo de, seja qual for o motivo, se 

mostrar necessária a conclusão de qualquer das suas ações durante o 

ano seguinte. ------------------------------------------------------- 

O presente Contrato-Programa, em dezasseis páginas, é feito em 

duplicado, ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes, e 

vai ser rubricado em todas as páginas à exceção da última que é 

assinada. ----------------------------------------------------------  

Ribeira de Pena, __ de dezembro de 2021. --------------------------- 

PRIMEIROS OUTORGANTES ---------------------------------------------- 

Município de BOTICAS ----------------------------------------------- 

Município de CHAVES ------------------------------------------------ 

Município de MONTALEGRE -------------------------------------------- 

Município de RIBEIRA DE PENA --------------------------------------- 

Município de VALPAÇOS ---------------------------------------------- 

Município de VILA POUCA DE AGUIAR ---------------------------------- 

SEGUNDO OUTORGANTE ------------------------------------------------- 

EHATB, EIM, SA ----------------------------------------------------- 

Administradores ---------------------------------------------------- 

Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida -------------------------- 

António Alberto Pires Aguiar Machado ------------------------------- 

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

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

1. No presente anexo apresentam-se as ações ligadas ao desenvolvimento 

local e regional a desenvolver pela EHATB, EIM, SA, ao abrigo do 

presente contrato-programa, de “Promoção do desenvolvimento urbano e 

rural no âmbito intermunicipal”, celebrado com esta empresa pelos 

Municípios acionistas de BOTICAS, CHAVES, MONTALEGRE, RIBEIRA DE PENA, 

VALPAÇOS E VILA POUCA DE AGUIAR, mediante a execução dos projetos e 

ações previstas nos quadros daquela atividade a seguir mencionadas. -  
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2. No quadro que se segue apresentam-se os custos estimados, associados 

ao desenvolvimento de cada uma das ações mencionadas. -------------- 
 

CONTRATO PROGRAMA 

MUNICÍPIOS DE BOTICAS, CHAVES, 

MONTALEGRE, RIBEIRA DE PENA, VALPAÇOS E 

VILA POUCA DE AGUIAR 

 

 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RURAL NO ÂMBITO 

INTERMUNICIPAL 

 

 

TOTAL 

 

 

2022 

 

150 000 € 

 

 

150 000 € 

 

 

3. No quadro seguinte apresentam-se os projetos e as ações a 

desenvolver no âmbito da atividade constante do quadro anterior.---- 

 
ATIVIDADE PROJETOS AÇÕES OBJETO E MISSÃO 

Promoção do 

desenvolvimento 

urbano e rural no 

âmbito 

intermunicipal 

 

 

Valorização/Capacitação 

do território  

 

 

 

1. Estudos e 

Projetos para os 

concelhos do Alto 

Tâmega 

 

2. Concurso de 

ideias – 

Empreender no Alto 

Tâmega 

 

3. Gala do 

Empreendedoris-mo 

e das empresas do 

Alto Tâmega 

 

Potenciação e 

promoção do Alto 

Tâmega e da sua 

envolvência, tendo em 

vista: 

- o Enquadramento 

estratégico da missão 

da empresa em 

instrumentos de 

planeamento; 

- Valorização e 

divulgação dos 

produtos e dos 

valores da 

gastronomia, dos 

costumes e tradições, 

da sedução da 

natureza, com as 

paisagens e montanhas 

desta região, 

permitindo a prática 

de atividade física 

ao ar livre; 

- Aumento da 

competitividade; 

- Criação de fatores 

proporcionadores de 

atratividade, 

visando-se a 

intensificação de 

fluxos de visitantes 

ao concelho e região;  

- Animação da 

economia local e 

melhoria dos 

respetivos índices 

económico-sociais de 

desenvolvimento; 

- Promoção 

internacional do Alto 

Tâmega como âncora do 

turismo. 

 

Participação em feiras, 

seminários, congressos e 

workshops 

 

 

Congresso/ 

Conferência 

 

Campanhas de Promoção do 

Alto Tâmega 

 

1. Difusão do Alto 

Tâmega na 

comunicação social 

 

2. Divulgação do 

Território 

 

 

ANEXO II ----------------------------------------------------------- 

No presente anexo apresentam-se as fórmulas de medição dos vários 

níveis de indicadores de eficácia e de eficiência do contrato-

programa, relativos à atividade de “Promoção do Desenvolvimento rural 

e Urbano”, por forma a aferir a qualidade do serviço prestado pela 

EHATB, EIM, SA. -----------------------------------------------------  

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

(Indicadores de Eficácia na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

Indicador de resultado: Cumprimento do plano de ações intermunicipais 

definidas: --------------------------------------------------------- 
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A empresa integrará no seu plano de atividades o conjunto de ações 

definidas pelos municípios no contrato-programa. As ações serão 

realizadas segundo a agenda definida pelos municípios. ------------- 

Não serão contabilizadas, para efeitos de apuramento do indicador, as 

ações não realizadas por impedimento ou determinação dos municípios. 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: -- 

• Prestação ineficaz: realização de < 75% das iniciativas; ------ 

• Prestação eficaz: realização de > 75% e < 90% das iniciativas; - 

• Prestação muito eficaz: realização de > 90% das iniciativas ---- 

Indicador de resultado: Cumprimento da agenda de ações intermunicipais 

definidas: --------------------------------------------------------- 

A empresa integrará no seu plano de atividades o conjunto de ações 

definidas pelos municípios no contrato-programa. As ações serão 

realizadas segundo a agenda definida pelos municípios. ------------- 

Para apuramento do indicador serão consideradas as datas (agendamento) 

final para as ações definidas pelos municípios. --------------------- 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: ---- 

• Prestação ineficaz: realização de < 75% das iniciativas nas datas 

planeadas; --------------------------------------------------------- 

• Prestação eficaz: realização de > 75% e < 90% das iniciativas nas 

datas planeadas; ---------------------------------------------------- 

• Prestação muito eficaz: realização de > 90% das iniciativas nas 

datas planeadas. ---------------------------------------------------- 

Indicador de resultado: Cumprimento do orçamento das ações 

intermunicipais definidas: ------------------------------------------ 

A empresa orçamentará as verbas necessárias à concretização das ações 

previstas no seu plano de atividades com recurso a meios próprios. As 

ações serão realizadas segundo os critérios definidos pelos 

municípios. A modificação dos critérios pelos municípios depois de 

aprovados os instrumentos de gestão previsional serão adequadamente 

refletidos na medição do indicador. --------------------------------- 

Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: ---- 

• Prestação ineficiente: executar as atividades mobilizando 

recursos financeiros com uma diferença total superior a 15% face aos 

valores planeados (salvo se o desvio não for imputável à empresa, caso 

em que a execução se classificará como eficiente); ----------------- 

• Prestação eficiente: executar o conjunto das atividades utilizando 

recursos financeiros com uma diferença total para mais não superior a 

15% dos valores planeados; ----------------------------------------- 

• Prestação muito eficiente: executar o conjunto das atividades 

utilizando recursos financeiros com uma diferença total para mais não 

superior a 5% dos valores planeados. ------------------------------- 

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

(Indicador de Eficiência na Promoção do Desenvolvimento Rural e 

Urbano) ------------------------------------------------------------ 

Indicador de resultado: desvio de custos real das ações face ao 

estimado ----------------------------------------------------------- 

A empresa integrará no seu plano de atividades o conjunto de ações 

definidas pelos municípios no contrato-programa. As ações serão 

realizadas segundo a agenda definida pelos municípios. -------------- 

O desvio de custo real de cada iniciativa será aquele que resultar do 

preço contratual estipulado para a sua execução. -------------------- 

A modificação dos critérios pelos municípios depois de aprovados pela 

empresa e o planeamento individual de cada iniciativa serão 

adequadamente refletidos na medição do indicador. ------------------- 
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Nível: Considerando a totalidade das iniciativas contabilizadas: ---- 

a) Prestação ineficiente: obter uma taxa (média) de acréscimos de 

custos, em valor superior a 5% dos valores orçamentais; -------- ---- 

b) Prestação eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos de 
custos, em valor compreendido entre 2% e a 5% dos valores orçamentais; 

c) Prestação muito eficiente: garantir uma taxa (média) de acréscimos 

de custos, em valor inferior a 2% dos valores orçamentais. ---------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE DANOS RESULTANTES NA SEQUÊNCIA DA ROTURA 

DE UMA CONDUTA DE ÁGUA. SÓNIA MARINA DOS ANJOS TEIXEIRA.  RUA JOSÉ 

AGAPITO DE CARVALHO, N.º 23, CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº180/DAG/FIS/2021. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I) Enquadramento ---------------------------------------------------- 

1. Através de comunicação eletrónica com o registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 2114/21, datado de 

17/02/2121, Sónia Marina dos Anjos Teixeira veio solicitar a assunção 

de responsabilidade, por parte deste Município, para tal invocando que 

“… os muros de entrada da minha propriedade… afundaram um pouco, como 

podem verificar nas fotografias anexadas, devido ao que agora sabemos 

ter sido uma fuga de água no passeio, tendo como consequência, pilares 

fraturados, não se consegue fechar o portão da entrada e o da garagem 

só fecha com duas voltas de chaves, senão abre. A fuga foi resolvida 

há uns dias por funcionários da câmara e agora há a necessidade de 

resolver a situação dos muros…”. ------------------------------------ 

2. Destarte, a requerente/peticionária remeteu ainda orçamento 

respetivo no valor de € 16 092,00 (dezasseis mil e noventa e dois 

euros).  ------------------------------------------------------------   

3. Ora, o assunto em crise suscitou uma panóplia de questões cujas 

respostas se afiguravam cruciais para o apuramento ou não de 

responsabilidade civil extracontratual do Município.  --------------- 

4. Com efeito, através da informação/proposta n.º 172/DAG/2021, foram 

à Divisão de Ambiente solicitadas respostas às seguintes questões: -- 

a) A rotura da conduta de água decorreu de defeito de construção ou 

falta de manutenção ou, ao invés, tratou-se de rutura meramente casual 

que sempre ocorreria, independentemente de haver vícios na construção 

ou falta de manutenção, seja por força de um evento excecional e de 

força maior, seja por qualquer outro facto estranho que provocou o 

rebentamento da conduta como, a título de exemplo, obras nas imediações 

do local?  --------------------------------------------------------- 

b) A rotura da conduta de água verificada e reparada pelos serviços 

competentes da autarquia seria adequada, per si, a causar todos ou 
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alguns dos danos reclamados, e contemplados no orçamento, pela 

requerente/peticionária se as estruturas afetadas estivessem em 

adequado estado de conservação? O mesmo é dizer, indagando, se em 

estruturas devidamente conservadas é normal e frequente que uma rotura 

de conduta de água provoque danos como os reportados pela requerente;   

c) Os danos reclamados pela requerente/peticionária e verificados no 

local pela fiscalização municipal poderiam ter ocorrido por quaisquer 

outras causas que não o rebentamento da conduta de água? Em caso 

afirmativo, quais? ------------------------------------------------- 

d) Existe conhecimento de quaisquer outras circunstâncias – que não o 

rebentamento da conduta – anteriormente, contemporaneamente ou 

posteriormente à data da rotura – que se presume ocorrida em janeiro 

de 2021 –, que pudessem justificar a ocorrência dos danos verificados 

pela fiscalização municipal?   ------------------------------------- 

5. Neste encadeamento, da Divisão de Ambiente, no pretérito dia 25 

de novembro de 2021, através da informação n.º 643/DA/2021, obtiveram-

se os seguintes esclarecimentos:  ---------------------------------- 

a) Meramente Casual ------------------------------------------------ 

b) Provavelmente até aparecer indícios que existia uma rotura passaram 

vários dias o que afetou as fundações dos muros. ------------------- 

c) Não se deslumbra ------------------------------------------------ 

d) Não ------------------------------------------------------------- 

6. Devidamente gizado o competente enquadramento, urge no capítulo 

seguinte tecer as seguintes considerações: -------------------------- 

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

7. A situação em apreço, tendo como ponto de partida os factos 

enunciados, consiste em apurar se os mesmos serão suscetíveis de 

configurar responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Chaves pela prática de um facto ilícito, dando consequentemente origem 

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

8. Neste contexto, a Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, estabelece 

o regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual do Estado 

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

seus funcionários, trabalhadores e agentes por danos resultantes do 

exercício da função político-legislativa, jurisdicional e 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

9. In casu, estará em causa a responsabilidade por danos decorrentes 

da atividade administrativa municipal, encontrando-se o alcance da 

noção de “função administrativa” vertido no n.º 2, do artigo 1. º: “… 

as acções e omissões adoptadas no exercício de prerrogativas de poder 

público ou reguladas por disposições ou princípios de direito 

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

10. O Capítulo II – artigos 7. º a 11. º – da citada Lei é dedicado à 
Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes do Exercício da Função 

Administrativa, constando da Secção I o título “Responsabilidade por 

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

11. De acordo com o âmbito de aplicação deste diploma, a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas 

coletivas de direito público por danos resultantes do exercício da 

função legislativa, jurisdicional e administrativa rege-se pelo que 

nele se dispõe, em tudo o que não esteja previsto em lei especial.  

12. Ainda de acordo com o referido diploma, estipula o n.º 1, do seu 
artigo 7.º, que “O Estado e as demais pessoas coletivas de direito 

público são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de 

acções ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função 

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



                                                                F. 143 

                                                                  _____________________ 

 
13. Nos termos do n.º 3, do art.7.º, o Estado e as demais pessoas 
coletivas de direito público são ainda responsáveis quando: --------- 

a) os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um 

titular de órgão, funcionário ou agente determinado; ---------------- 

b) não seja possível provar a autoria pessoal da ação ou omissão, mas 

devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço. --------- 

14. E o n.º 1, do artigo 8.º, refere que os titulares de órgãos, 
funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultem de 

ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 

encontravam obrigados em razão do cargo. Por sua vez, o n.º 2 

acrescenta que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito 

público são responsáveis de forma solidária com os respetivos 

titulares de órgãos, funcionários e agentes. ---------------------- 

15. Deste modo, surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva 
da Administração por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, 

cometidas com culpa leve, e a responsabilidade pessoal dos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado 

com dolo ou culpa grave, sem prejuízo da responsabilidade solidária 

da pessoa coletiva pública, com a possibilidade do direito de regresso. 

16. Todavia, a culpa não tem que ser avaliada de acordo com elevados 
padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, 

mas sim segundo o que seria normalmente exigível nas circunstâncias 

do caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo 

ou de funcionário, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 10.º, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas. ------------------------------------------------ 

17. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa (com a 
consequente inversão do ónus da prova) no caso de danos derivados da 

prática de atos jurídicos ilícitos e de danos causados por omissão dos 

deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do art.3.º, do 

art.10.º, do referido regime. --------------------------------------- 

18. Relativamente à ilicitude, que vem tipificada no n.º 1 e n.º 2, 
do artigo 9. º, consideram-se como ilícitas “…as acções ou omissões 

dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições 

ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou que 

infrinjam regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e 

de que resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente 

protegidos, bem como o funcionamento anormal do serviço (…)”. ------ 

19. Para que se afira a responsabilidade extracontratual do estado e 
demais pessoas coletivas públicas é necessário que se verifiquem, 

cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no 

âmbito do direito civil (art.483.º, do Código Civil): o facto, a 

ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. ---------------- 

20. Neste âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) n.º 
0903/03, de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a responsabilidade 

civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas 

por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou agentes, no exercício 

das suas funções e por causa delas, é necessária a verificação 

cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, culpa, dano e 

nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – Acórdão STA de 

09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um destes 

requisitos se não verificar”. -------------------------------------- 

21. Destarte, importa escalpelizar os pressupostos da obrigação de 
indemnizar: -------------------------------------------------------- 

− O facto ilícito consiste numa ação ou omissão, praticada por órgãos 

ou agentes estaduais, violadora das normas legais e regulamentares ou 
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os princípios gerais aplicáveis ou as regras de ordem técnica e de 

prudência comum que devam ser tidas em consideração;  -------------- 

− A culpa é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto ilícito 

à vontade do agente. Envolve, portanto, um juízo de censura face à 

ação ou omissão, segundo a diligência de um titular médio de órgão ou 

o funcionário médio. Para que o facto ilícito gere responsabilidade é 

necessário que o autor tenha agido com culpa, independentemente dessa 

culpa assumir a forma de dolo (uma forma de culpa mais grave) ou 

negligência (uma forma de culpa menos grave); ----------------------- 

− A ocorrência de um dano efetivamente sofrido é também um pressuposto 

essencial para que haja lugar ao pagamento de uma indemnização;  --- 

− O nexo de causalidade existirá quando o facto ilícito for causa 

adequada do dano, isto é, a ação ou omissão praticada no exercício da 

função administrativa tem de constituir causa adequada à produção do 

dano (art.563.º, do Código Civil). Constitui jurisprudência pacífica, 

designadamente no STA, que o nexo causal entre o facto ilícito e o 

dano se deve determinar pela doutrina da causalidade adequada, ali 

contemplada, nos mesmos termos em que o direito civil a admite, 

entendimento extensível a todos os requisitos da responsabilidade 

civil (Acórdão STA, de 06/03/2002); -------------------------------- 

22. Vejamos, agora, com relevância para o caso em apreço, justamente 
porque retrata uma situação em tudo semelhante à dos presentes autos, 

o que ditou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no 

âmbito do processo 3833/2004: “…o objecto do recurso é delimitado 

pelas alegações dos recorrentes – artigo 684º do Código de Processo 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

No caso dos autos, há que decidir se: a actividade de captação, 

condução e abastecimento público de águas deve ser considerada uma 

actividade perigosa;  ---------------------------------------------- 

Refere-se na sentença, citando Antunes Varela e Pires de Lima que a 

lei não define o que se deve considerar como actividade perigosa. Vem 

sendo entendimento jurisprudencial que actividades como a produção e 

manuseamento de químicos ou explosivos é uma actividade perigosa pela 

sua própria natureza. É claro que a condução de água para abastecimento 

público não pode ser considerada, pela sua natureza, como perigosa. E 

quanto aos meios utilizados? Não nos parece que a existência de 

condutas para transporte de água, apesar da pressão a que esta é 

transportada possa ser considerado como perigoso por forma a poder 

qualificar-se esta actividade como perigosa. Admite-se que este 

entendimento é discutível na medida em que, como se verificou neste 

caso, as condutas de água podem causar acidentes mas, dentro de 

critérios de razoabilidade, parece-nos que esta actividade não poderá 

ser considerada como perigosa.  ------------------------------------- 

Não estando perante actividade perigosa, a situação dos autos 

enquadra-se no regime do artigo 492º do Código Civil: -------------- 

“O proprietário ou possuidor de edifício ou outra obra que ruir, no 

todo ou em parte, por vício de construção ou defeito de conservação, 

responde pelos danos causados, salvo se provar que não houve culpa da 

sua parte ou que, mesmo com a diligência devida, se não teriam evitado 

os danos.” --------------------------------------------------------- 

Este preceito estabelece uma presunção de culpa do proprietário da 

obra, neste caso da conduta que rebentou, desde que o prejuízo se 

tenha ficado a dever a vício de construção ou defeito de conservação. 

Quer isto dizer que à Autora incumbiria demonstrar que o rebentamento 

ou ruptura da conduta se devera a vício da conduta ou deficiente 

conservação da mesma. Provada esta causa da ruptura, a proprietária 
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da conduta seria considerada culpada a menos que provasse que, mesmo 

com diligência da sua parte, não era possível evitar a ruptura. ----- 

Perante os factos provados, não se pode fazer funcionar a presunção 

de culpa da EPAL porque não logrou a Autora provar que a ruptura da 

conduta se deveu a deficiência na sua construção ou falhas na sua 

conservação. Este facto afasta a responsabilidade da EPAL e, 

consequentemente, da sua seguradora. Pelo exposto, acordam em negar 

provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida…1”. -------- 

23. Ora, é justamente este entendimento que, no caso em concreto, 
retira, desde logo, qualquer responsabilidade do Município.  -------- 

24. Isto é, não se pode fazer funcionar a presunção de culpa do 
Município precisamente porque a requerente/peticionária não logrou 

provar que a rotura da conduta de água se deveu a deficiência na sua 

construção ou falhas na sua conservação. --------------------------- 

25. Neste sentido, sempre será de levar em linha de consideração a 
perentória resposta da Divisão do Ambiente que, devidamente indagada 

sobre este aspeto, afirmou que a rotura da conduta de água foi 

“meramente casual”.  ----------------------------------------------- 

26. Ora, na medida em que os requisitos da responsabilidade civil 
extracontratual são de preenchimento cumulativo, bastando, com efeito, 

a não verificação de um deles para que fique afastada tal 

responsabilidade, a não verificação de culpa da Autarquia, como se 

demonstrou, não dá direito de indeminização à Requerente/Peticionária.      

27. Não obstante, sempre se dirá que os demais requisitos da 

responsabilidade civil extracontratual também não se encontram 

preenchidos.  ------------------------------------------------------ 

Senão, vejamos: ---------------------------------------------------- 

28. No caso em apreço, atenta a matéria suprarreferida, teremos de 
concluir que inexiste, para começar, qualquer facto ilícito praticado, 

por ação ou omissão, pela Autarquia ou pelos seus órgãos ou agentes. 

29. Não se nos afigura que haja aqui um qualquer facto ilícito, uma 
vez que a ilicitude, implica, em si, um juízo de censura que antecede 

a própria culpa do agente. Neste caso, implicaria um juízo de 

desconformidade com as práticas operacionais correntes e regras de 

ordem técnica e de prudência comum, o que, claramente, atenta a 

informação técnica produzida pela Divisão de Ambiente e conforme acima 

se adiantou, não terá sucedido. ------------------------------------ 

30. Relativamente ao dano existente, e na justa medida em que não 
houve, como se disse, qualquer facto ilícito, está dispensada a análise 

do nexo causal entre o mesmo e a ação ou omissão praticada no exercício 

da função administrativa. ------------------------------------------- 

31. Não obstante, sempre se diga, ainda que genericamente, que a 
requerente/peticionária não demonstrou que o rebentamento da conduta 

de água foi causa adequada dos danos sofridos, pois na verdade 

desconhece o Município qual seria o estado de conservação dos muros 

aquando do rebentamento da conduta de água e, bem assim, se os danos 

sempre se verificariam em virtude de outra qualquer circunstância, 

fosse ela natural, excecional ou extraordinária. ------------------- 

III – Proposta ----------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão 

administrativa consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

                                                           
1 Negrito e sublinhado nossos. -------------------------------------- 
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ora formulada, não decorrendo qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assunção do pagamento da peticionada indemnização dos danos sofridos;  

b) No cumprimento do disposto no art.121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 

proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir à peticionária vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

da decisão entretanto exarado; ------------------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;  

d) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. ------------- 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro.  ---------------------------------------------- 

Chaves, 29 de novembro de 2021.  ----------------------------------- 

O Jurista ---------------------------------------------------------- 

 (Pedro Carvalho Chaves) ------------------------------------------- 

Em Anexo: O correspondente processo administrativo ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO, DE 02/12/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilada no ponto III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIAS DO CONCELHO 

DE CHAVES, COM ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA, PARA 

EXPEDIENTE E LIMPEZA E OUTRAS DESPESAS - ANO LETIVO 2021/2022. 

INFORMAÇÃO N.º 126/DEAS-UE/2021. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

As Juntas de Freguesia de Santa Maria Maior, UF Madalena/Samaiões, 

Vale de Anta, Vilarde Nantes, Redondelo, Bustelo, Cimo de Vila, Santa 

Cruz Trindade/Sanjurge, Mairos, Santo Estevão, Vila Verde da Raia e 

UF Vidago, Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras, do Concelho 

de Chaves, num total de doze Juntas de Freguesia, vêm através dos 

ofícios em anexo e à semelhança dos anos letivos anteriores, solicitar 

a atribuição de um subsídio, para suportar os encargos relacionados 

com o fornecimento de material de expediente e limpeza, às escolas do 

1º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de ensino da educação 

pré-escolar, que integram o seu território, em virtude de não disporem 

de recursos financeiros indispensáveis à assunção de aquisição e 

fornecimento de tal material, a favor das respetivas escolas.  ------  



                                                                F. 147 

                                                                  _____________________ 

 
Considerando que, de acordo com a alínea mm), do nº1, do artigo 16, 

anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete às Juntas de 

Freguesia fornecer o material de limpeza e de expediente às escolas 

do 1º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-

escolar; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que, devido às sucessivas reorganizações escolares que o 

1º ciclo e a educação pré-escolar têm sofrido, ao longo dos últimos 

anos, todas as escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância agrupam alunos 

de diferentes freguesias; ------------------------------------------- 

Considerando que, sendo esta competência das Juntas de Freguesia para 

os alunos residentes, o Município de Chaves, no sentido de 

operacionalizar esta matéria, apoia financeiramente as Freguesias que 

recebem alunos de diferentes territórios, de forma a reduzir o impacto 

causado pela frequência nas escolas de alunos de outras Freguesias, 

como consequência dos referidos reordenamentos da rede escolar; ----- 

Considerando que, as Juntas de Freguesia, cujo território integra 

escolas do 1º ciclo do ensino básico e estabelecimentos de educação 

pré-escolar, no presente ano letivo, são as seguintes: -------------- 

FREGUESIA 
 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO 

ANO LETIVO 2019/2020 
AGRUPAMENTO 

Santa Maria Maior 

 

EB1 Chaves nº 1/Sto. Amaro  

EB1 Chaves nº 5/Casas dos Montes  

JI Chaves 

Dr. António Granjo 

UF Madalena/Samaiões 

 

EB1 Chaves nº3/Caneiro  

JI Caneiro  

JI Outeiro Jusão 

Vale de Anta 

 EB1 Valdanta  

Vilar de Nantes 

EB1 Vilar de Nantes nº1 

JI Nantes 

Redondelo 

 JI Casas Novas 

Bustelo 

 

EB1 Bustelo 

JI Bustelo 

Dr. Júlio Martins 

Cimo de  

Vila 

EB1 de Cimo de Vila 

 

Santa Cruz Trindade/Sanjurge 

EB1 Santa Cruz Trindade  

JI Santa Cruz Trindade  

Mairos 

 

EB1 Mairos 

JI Mairos 

Santo Estevão 

EB1 Santo Estevão 

JI Santo Estevão 

Vila Verde da Raia 

EB1 Vila Verde da Raia 

JI Vila Verde da Raia 

UF Vidago, Arcossó, 

Selhariz, Vilarinho das 

Paranheiras 

EB1 de Vidago 

JI Vidago 

  

Fernão de Magalhães 

Considerando que, com a entrada em vigor da Lei nº75/2013 de 12 de 

setembro, e de acordo com a alínea j), do nº1, do artigo 25º, do anexo 

I, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

“deliberar sobre formas de apoio às Juntas de Freguesia no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios da 

população”. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, de forma a operacionalizar eficiente e eficazmente 

esta matéria e garantir o bom funcionamento dos referidos 

estabelecimentos de ensino, propõe-se que, de acordo com o pedido das 

retro mencionadas Juntas de Freguesia, o Município de Chaves transfira 

os correspondentes apoios financeiros, referentes ao ano letivo 

2021/2022 e que estas assumam, com os três Agrupamentos de Escolas do 

Concelho de Chaves, as competências estabelecidas na Lei nº75/2013 de 

12 de setembro, relativas a esta matéria. --------------------------- 
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Considerando que, de acordo com as indicações do Sr. Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, para o ano letivo 2021/2022, o critério 

de atribuição de apoio financeiro passa a ser de 15,00€/aluno e 

27€/garrafa de gás; ------------------------------------------------- 

Assim e tendo em conta os critérios expostos no anexo I, o referido 

apoio financeiro é no valor total de 20.214,00€, devendo o mesmo ser 

disponibilizado em duas prestações: a primeira em dezembro de 2021, 

no valor de 10.107,00€ e a segunda em março de 2022, de idêntico valor, 

10.107,00€, de acordo com o anexo III. ------------------------------ 
Freguesia de Estabelecimento de Ensino Valor 

15,00€/aluno 

Aquisição 

gás 

 

Valor Total 

Sta Maria Maior EB1 Chaves nº1/Sto Amaro 

EB1 Chaves nº5/C dos Montes 

JI de Chaves 

2.880,00€ 

1.335,00€ 

1.650,00€ 

 

 

 

 

   

5.865,00€ 

UF Madalena/Samaiões 

 

EB1 Chaves nº3/Caneiro 

JI Caneiro 

JI Outeiro Jusão 

1.410.00€ 

750,00€ 

120.00€ 

 

 

243,00€ 

 

 

2.523,00€ 

Valdanta EB1 de Valdanta 

 

165.00€ 

  

243,00€ 

 

  408,00€ 

   

Vilar de Nantes EB1 de Vilar de Nantes nº1 

JI de Nantes 

375.00€ 

225,00€ 

 

 

 

   600,00€ 

 

Redondelo 

 

JI de Casas Novas  

90.00€ 

       

     90,00€ 

Bustelo EB1 de Bustelo 

JI de Bustelo 

270.00€ 

120.00€ 

 

 

 

    390,00€ 

 

Cimo de Vila 

 

EB1 de Cimo de Vila 

 

   

30.00€ 

  

 

 

     

           

30,00€ 

Santa Cruz 

Trindade/Sanjurge 

EB1 Santa Cruz/Trindade 

JI Santa Cruz/Trindade 

6.045.00€ 

1.710.00€ 

 

 

 

  7.755,00€ 

Mairos EB1 de Mairos 

JI de Mairos 

195.00€ 

150.00€ 

 

 

 

    345,00€ 

Santo Estevão EB1 de Santo Estevão 

JI de Santo Estevão 

180.00€ 

150.00€ 

  

     330,00€ 

      

Vila Verde da Raia EB1 Vila Verde da Raia 

JI de Vila Verde da Raia 

150.00€ 

105.00€ 

 

243,00€ 

 

 

     498,00€ 

UF Vidago, Arcossó, 

Vilarinho das 

Paranheiras 

EB1 de Vidago 

JI de Vidago 

 

735.00€ 

645.00€ 

   

 

 

 

    1.380,00€ 

 

TOTAL 

  

19.485,00€ 

 

729,00€ 

 

    

20.214,00€ 

Caso esta proposta mereça concordância, por parte do Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo e salvo melhor opinião, tomo a liberdade 

de sugerir a seguinte metodologia: ---------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do compromisso, em cumprimento com a LCPA, 

sendo a rubrica orçamental 0405010202 - ação do plano 31A2021. ------ 

b) Sequencialmente, após confirmação do acima descrito, que o 

presente assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária do 

executivo municipal, em vista à sua aprovação. ---------------------- 

c) Caso esta proposta seja aprovada e nos termos da alínea j), do 

nº1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, 

deve a mesma ser encaminhada à próxima reunião da Assembleia Municipal, 

para que seja sancionada pelo referido órgão. ----------------------- 

À Consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 19 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------- 

Anexo I: Fórmula utilizada de cálculo do valor para o ano letivo 

2021/2022 em matéria de expediente e limpeza e outras despesas para a 

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. ------------------- 
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Anexo II: Lista de escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância, por 

Agrupamento de Escolas, com o número de alunos, por turma, e o cálculo 

dos respetivos valores. ---------------------------------------------  

Anexo III: Valor da 1ª e 2ª Prestação. ------------------------------ 

Anexo IV: Ofícios Juntas de Freguesia. ------------------------------ 

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

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

VERBA PARA EXPEDIENTE E LIMPEZA ------------------------------------- 

(calculada por aluno) ----------------------------------------------- 

Ano 2021/2022 ------------------------------------------------------- 

Por aluno - 15.00€ -------------------------------------------------- 

VERBAS PARA OUTRAS DESPESAS ----------------------------------------- 

Inclui verbas para aquisição de gás (esquentadores de apoio à lavagem 

da louça) ----------------------------------------------------------- 

Gás: (27,00€/garrafa de gás esquentador X 09 meses): 243,00€ -------- 

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

Aquisição de gás: Escola Básica de Vila Verde. ---------------------- 

Agrupamento de Escola Dr. António Granjo ---------------------------- 

Aquisição de gás: Jardim de Infância de Outeiro Jusão e Escola Básica 

de Valdanta. -------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.11.19.  --------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2021.11.22. ------------------------------------------------------ 

Promova-se a obtenção de cabimento prévio da despesa. À reunião de 

Câmara. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

FLAVIENSE, DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARATER CULTURAL E 

CRIATIVO, ESTABELECIDO POR PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL PARA O ANO 2022. PROPOSTA Nº29/GAP/2021. ------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A Associação Cultural Flaviense, com o NIPC 508 613 507 com sede, 

em Chaves, veio através de requerimento, registado nos serviços 

municipais com o n.º 14682 de 27/10/2021, em anexo à presente proposta, 

solicitar apoio à sua atividade, para o desenvolvimento do plano de 

atividades a realizar no ano de 2022, em Chaves, no montante de 

21.000,00 € (vinte e um mil euros); --------------------------------- 

2. A Associação Cultural Flaviense, desenvolve uma performance 

cultural, artística e social através da promoção e desenvolvimento de 

atividades que tenham como contrapartida o bem-estar da população, das 

mais diversas idades. -----------------------------------------------  

3. A Associação Cultural Flaviense, tem como fim promover e 

desenvolver atividades de âmbito cultural e artístico, assim como a 

colaboração com outras entidades, desempenhando um papel importante 
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no contexto social, assumindo um carater essencialmente coletivo, 

solidário e com capacidade de intervenção social, cultural e de coesão 

do tecido comunitário, ao longo de 13 anos de atividade, com momentos 

marcantes, nomeadamente em 2009 em Espanha no intercâmbio em Celanova; 

2010 em Lisboa na Casa de Trás os Montes; 2011 em Paris, na  festa de 

imigrantes na associação portuguesa; com numerosos concertos 

realizados em parceria com os municípios do Alto Tâmega e juntas de 

freguesia do concelho de Chaves; em 2019/2020 participação no desfile 

de carnaval e em 2020 no 1.º encontro de cantadores das janeiras; --- 

4. A Associação Cultural Flaviense fundamenta o seu pedido de apoio 

financeiro para todo o plano anual de atividades, que remeteu à 

autarquia; --------------------------------------------------------- 

5. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal 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 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------ 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que adote deliberação no sentido de: ---------------------- 

a)Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

protocolo de colaboração de desenvolvimento cultural com a Associação 

Cultural Flaviense, com o NIPC 508 613 507, com sede em Chaves, 

titulando apoio financeiro para a execução do plano de atividades 

apresentado, no valor global de €21.000,00 (vinte e um mil euros), 

concretizando as ações constantes no protocolo de colaboração, assim 

discriminado: ------------------------------------------------------  

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária para 

desenvolvimento do Plano Anual de Atividades da Associação - 

€21.000,00 (vinte e um mil euros); ---------------------------------- 

ii) Disponibilização de meios necessários para realizar os eventos 

(estrados, cadeiras, mesas, torres de iluminação, pontos de corrente 

elétrica e publicidade na página do município); --------------------- 

iii) Apoio na impressão de material de divulgação das atividades que 

possam ser executadas com equipamento de reprografia da autarquia; --  

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo protocolo de 

colaboração de desenvolvimento cultural, cujo teor se dá por 

integramente reproduzido; ------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

 i) 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; ---------------------------------  

ii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada;   

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.01. -------------------------------------------------------  

Chaves, 2 de dezembro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE 

MUNICÍPIO DE CHAVES E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLAVIENSE---------------- 

ENTRE--------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro 

outorgante ou comodante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de ___ de _________ de 2021 ------------------------------- 

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

Associação Cultural Flaviense, com o NIPC….., com sede em Chaves, 

representada neste ato pela Presidente da Direção, ______, titular do 

Cartão de Cidadão nº ------, válido até -----, e adiante designado por 

segundo outorgante, devidamente autorizado por deliberação de ___ de 

_________ de 2021. -----------------------É celebrado o presente 

protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: ----- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente protocolo de colaboração tem como objeto o 

desenvolvimento de uma parceria, no âmbito do desenvolvimento 

cultural, com a Associação Cultural Flaviense, com incidência na 

execução do plano de atividades, que a Associação Cultural Flaviense, 

apresentou a este Município, referente ao ano 2022, na prática de 

promoção de encontro de jogos tradicionais, 1.ª caminhada da 

associação cultural flaviense, convívio de S. Martinho, convívio de 

Natal, comemoração do dia da associação, colaboração em eventos com o 

município, nomeadamente no 2.ª encontro de cantadores das janeiras e 

marchas populares de Chaves, desenvolvidas da seguinte forma: -------  

1.1 Organização e execução do 2.º Encontro Cantadores das Janeiras 

2022; -------------------------------------------------------------- 

1.2 Organização e execução das Marchas Populares de Chaves 2022; ----  

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a cooperação entre 

entidades é materializada através dos apoios previstos na cláusula 

5.ª, do presente protocolo de colaboração. -------------------------- 

3. Os fins estatutários da segunda outorgante encontram-se 

diretamente relacionados com as finalidades referidas no n.º 1, de 

acordo com o respetivo pacto social. -------------------------------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Indicadores de realização. ------------------------------------------ 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração 

são definidos os seguintes indicadores: ----------------------------- 

1. Organização e execução pelo segundo outorgante da atividade -  2.º 

encontro de cantadores das janeiras 2022; --------------------------- 

Prazo de execução da atividade – durante o mês de janeiro de 2022;--- 

Relatório de execução física e financeira da atividade – deverá ser 

entregue no final da atividade, no qual serão registadas as seguintes 

evidências: quadro de despesas financeiras, o número de grupos 

participantes e o número de elementos em cada grupo participante, 

registos fotográficos e entrega de vídeos promocionais e/ou “Best Off” 

para evidências; ---------------------------------------------------- 

2. Organização e execução pelo segundo outorgante da atividade - 

Marchas Populares de Chaves 2022; ----------------------------------- 

Prazo de execução da atividade – durante o mês de junho de 2022; ---- 

Relatório da execução física e financeira da atividade – deverá ser 

entregue no final da atividade, no qual serão registadas as seguintes 

evidências: quadro de despesas financeiras, número de grupos 
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participantes e número de elementos em cada grupo, registos 

fotográficos e entrega de vídeos promocionais e/ou “Best Off” para 

evidencias; -------------------------------------------------------- 

3. Realização de encontro de jogos tradicionais; -------------------- 

4. Promoção da caminhada da Associação Cultural Flaviense; ---------- 

5. Dinamização do convívio de São Martinho; ------------------------- 

6. Organização de convívio de Natal; -------------------------------- 

7. comemoração do dia da Associação; -------------------------------- 

8. Colaboração em eventos do Município de Chaves; ------------------- 

9. Apresentação final de relatório global das atividades desenvolvidas 

no âmbito do protocolo de colaboração de desenvolvimento cultural. -- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Indicadores de resultados ------------------------------------------- 

1 - Deverão ser considerados os seguintes indicadores de resultados 

para as ações infra: ------------------------------------------------ 

Ação 1 Indicadores Meios de verificação 

Organização e execução 

do “2.º Encontro de 

cantadores das 

Janeiras”  

– N.º de grupos inscritos - 

até 14 

 – N.º de elementos por grupo 

- entre 7 e 10 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

 

Ação 2 Indicadores Meios de verificação 

Organização e execução 

das “Marchas Populares 

de Chaves 2022” 

– N.º de grupos marchantes - 

14  

– N.º de elementos por grupo 

– 10 pares de marchantes  

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

 

2. Relativamente às demais ações a desenvolver, no âmbito do plano 

anual de atividades da Associação, deverão ser promovidos, no mínimo:  

o 1 encontro de jogos tradicionais; ----------------------------- 

o 1 caminhada da Associação Cultural Flaviense; ----------------- 

o 1 convívio de São Martinho; ----------------------------------- 

o 1 convívio de Natal; ------------------------------------------ 

o Dia da Associação; -------------------------------------------- 

o 3 eventos em colaboração com o Município de Chaves. ----------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

Período de execução do protocolo ------------------------------------ 

1. O presente protocolo de colaboração e todos os direitos e 

obrigações dele resultantes para ambas as partes terá uma duração de 

um ano. ------------------------------------------------------------- 

2. As partes poderão denunciar o presente protocolo de colaboração 

no termo do prazo inicial, com a antecedência mínima de 60 dias 

relativamente ao termo do prazo, mediante o envio de carta registada 

com aviso de receção dirigida à outra parte. ------------------------ 

Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------- 

Consolidação dos apoios --------------------------------------------- 

Os apoios a prestar pelo Município de Chaves à Associação Cultural 

Flaviense, em vista ao desenvolvimento das atividades previstas na 

cláusula 1ª, traduzem-se numa comparticipação financeira de natureza 

pecuniária, bem como, em espécie, a disponibilização de meios 

necessários para realizar os eventos (estrados, cadeiras, mesas, 

torres de iluminação, grades metálicas e publicidade na página do 

município) e apoio na impressão de material de divulgação das 

atividades que possam ser executadas com equipamento de reprografia 
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da autarquia, para o desenvolvimento das atividades constantes do 

Plano de Atividades para o ano 2022, devidamente regulados nas 

cláusulas seguintes. ------------------------------------------------ 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

Comparticipação financeira ------------------------------------------ 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

o plano de atividades anual da segunda outorgante e desde que se 

encontrem reunidos os seguintes pressupostos: ----------------------- 

a) A segunda outorgante tenha dado cumprimento às obrigações 

constantes no presente protocolo de colaboração, designadamente, 

quanto ao dever de entrega dos documentos e informações referidos nas 

alíneas c), d) e e), da cláusula décima segunda; -------------------- 

b) O plano de atividades apresentado para o respetivo ano se 

enquadre nos objetivos previstos na cláusula 1ª. -------------------- 

2. A determinação do montante a atribuir sob a forma de comparticipação 
financeira anual será fixada pela Câmara Municipal tendo em conta o 

mérito e a abrangência do plano de atividades apresentado pela segunda 

outorgante para o respetivo ano, não podendo, salvo casos excecionais 

devidamente fundamentados, ultrapassar os 21.000,00€ (vinte e um mil 

euros) no ano de 2022. ---------------------------------------------- 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada para o ano de 2022, a atribuição de uma compensação 

financeira no valor de €21.000,00 (vinte e um mil euros), a qual será 

paga da seguinte forma: --------------------------------------------- 

a) 1.ª prestação: €6.000,00 (seis mil euros), na assinatura do 

protocolo de colaboração; ------------------------------------------- 

b) 2.ª prestação: €10.000,00 (dez mil euros), três meses após o 

pagamento da 1.ª prestação; ----------------------------------------- 

c) 3.ª prestação: €5.000,00 (cinco mil euros), dois meses após o 

pagamento da 2.ª prestação; ----------------------------------------- 

4. A comparticipação financeira, referida nos números anteriores, será 
liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o IBAN: 

____________________________. -------------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Apoios em espécie --------------------------------------------------- 

1. Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante desdobram-

se nas seguintes componentes: --------------------------------------- 

a) Disponibilização de meios necessários para realizar os eventos 

(estrados, cadeiras, mesas, torres de iluminação, grades metálicas e 

publicidade na página do município); -------------------------------- 

b) Apoio na impressão de material de divulgação das atividades que 

possam ser executadas com equipamento de reprografia da autarquia; -- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

Enquadramento legal ------------------------------------------------- 

1. O presente protocolo de colaboração fica sujeito aos princípios 

gerais da atividade administrativa (Código do Procedimento 

Administrativo) e aos princípios gerais da contratação pública, 

previstos no artigo 1º-A, do Código dos Contratos Públicos. --------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º, do Código 

dos Contratos Públicos, não é aplicável, ao presente protocolo de 

colaboração, a parte II, do mesmo Código. --------------------------- 

3. Em consonância com o disposto no artigo 290º-A, do Código dos 

Contratos Públicos, é designado, a técnica superior, Paula Veloso, 

como gestora responsável pelo acompanhamento e monitorização do 

presente protocolo de colaboração. ---------------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 
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Direitos do Município de Chaves ------------------------------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a) Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos pela 
Associação Cultural Flaviense, que registem a boa execução do plano 

de atividades; ------------------------------------------------------ 

b) Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 
do disposto no presente protocolo de colaboração; ------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

Deveres do Município de Chaves -------------------------------------- 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

a) Disponibilizar à Associação Cultural Flaviense, os apoios previstos 
nas cláusulas 6.ª e 7.ª, desde que cumpridas as condições ali 

estipuladas; ------------------------------------------------------- 

b) Permitir a utilização do equipamento referido na cláusula 7.ª, 
desde que para os fins associados ao respetivo objeto social da segunda 

outorgante; -------------------------------------------------------- 

c) Cumprir na íntegra os deveres e obrigações resultantes do presente 
protocolo de colaboração. ------------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

Direitos da Associação Cultural Flaviense --------------------------- 

São direitos da Associação Cultural Flaviense: ---------------------- 

a) Beneficiar dos apoios previstos na cláusula 6ª e 7ª, desde que 
reunidas as condições previstas em tais disposições; ---------------- 

b) Utilizar os equipamentos referidos na cláusula 7ª, desde que para 
os fins associados ao respetivo objeto social. ---------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Deveres da associação Cultural Flaviense ---------------------------- 

São deveres da Associação Cultural Flaviense: ----------------------- 

a) Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentados anualmente; -------------------------------------------- 

b) Manter os meios referidos na cláusula 7ª, em bom estado de 

conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso 

prudente; ---------------------------------------------------------- 

c) Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, incluindo a explicitação dos resultados alcançados e os 

respetivos documentos justificativos da despesa; -------------------- 

d) Apresentar os documentos contabilísticos correlacionados com as 

respetivas atividades constantes do programa e que são objeto de apoio 

nos termos do presente protocolo de colaboração; -------------------- 

e) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente protocolo de colaboração 

sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, no âmbito 

da boa execução do protocolo de colaboração; ------------------------ 

f) Aplicar e administrar corretamente os apoios tendo em conta o 

objeto do presente protocolo de colaboração; ------------------------ 

g) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios atribuídos; ------------------------- 

h) Cooperar com o município no acompanhamento e controlo do exato e 

pontual cumprimento do presente protocolo de colaboração; ----------- 

i) Publicitar as atividades objeto deste protocolo de colaboração 

fazendo referência ao município através da inclusão do brasão em todos 

os meios de divulgação. --------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

1. A revogação do presente protocolo de colaboração carece do acordo 
escrito das dois outorgantes. --------------------------------------- 
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2. A revogação por mútuo acordo do presente protocolo de colaboração, 
quando efetuado nos termos do número anterior, não implicará o 

pagamento de qualquer valor a título de indemnização para nenhumas das 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Resolução ---------------------------------------------------------- 

1. A falta de cumprimento, grave, das competências e obrigações das 

partes, constituem incumprimento do presente protocolo de colaboração, 

assistindo à parte contrária o direito de resolver o mesmo, com todas 

as legais consequências daí resultantes. ---------------------------- 

2. Em especial, a falta de cumprimento, grave, pelo segundo 

outorgante das competências e obrigações estabelecidas no presente 

protocolo de colaboração constitui causa da sua resolução imediata por 

parte do primeiro outorgante. --------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Alterações e aditamentos -------------------------------------------- 

Quaisquer alterações ou aditamentos ao teor do presente protocolo de 

colaboração devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Comunicações ------------------------------------------------------- 

Todas as comunicações relativas ao presente protocolo de colaboração 

deverão ser dirigidas para as moradas referidas na identificação das 

partes outorgantes. ------------------------------------------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------- 

Foro --------------------------------------------------------------- 

1 – Todas as divergências sobre a interpretação, validade ou execução 

do presente protocolo de colaboração deverão ser resolvidas por acordo 

entre as partes e subsidiariamente pelas disposições previstas no 

Código do Procedimento Administrativo, no Código dos Contratos 

Públicos e no Código Civil, consoante a matéria. -------------------- 

2 – No caso do diferendo subsistir e não puder ser resolvido, as partes 

acordam como competente com expressa renúncia a qualquer outro, o 

Tribunal da Comarca de Chaves podendo optar, em alternativa, pelo 

Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da Lei 

em Vigor. ----------------------------------------------------------- 

O presente protocolo de colaboração de desenvolvimento cultural é 

feito em dois exemplares, ambos valendo como originais, os quais vão 

ser assinados pelas partes outorgantes, sendo um exemplar entregue a 

cada uma delas. ----------------------------------------------------- 

Paços do Concelho, ------, de --------------------------- de 2021---- 

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

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

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

 

 

2. JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ESTEVÃO – APOIO FINANCEIRO RELATIVO AO 

ANO LETIVO 2021/2022. PROPOSTA N.º 38/GAPV/2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Junta de Freguesia de Santo Estevão veio, através do ofício em anexo, 

solicitar a manutenção do apoio financeiro, iniciado no ano letivo de 

2009/2010, com um valor de 3.000,00€, referente ao ano letivo 

2021/2022, para suportar as despesas com a trabalhadora que apoia, 

diariamente, o funcionamento da Escola EB1 de Santo Estevão. -------- 
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Considerando que, desde o referido ano letivo, tem apoiado 

financeiramente a referida Junta de Freguesia, para que esta possa 

suportar as despesas com a trabalhadora que apoia, a tempo parcial, o 

funcionamento da Escola do 1º Ciclo de Santo Estevão. --------------- 

Considerando que a Escola EB1 de Santo Estevão é designada como “Escola 

de Acolhimento”, uma vez que integra os alunos da extinta Escola EB1 

de Faiões e a maior parte dos alunos da área de influência da Escola 

EB1 de Águas Frias, encerrada no ano letivo 2014/2015. -------------- 

Considerando que no presente ano letivo 2021/2022, frequentam o 1º 

ciclo, 12 alunos, sendo que o serviço de refeição disponibilizado é 

utilizado pela totalidade dos estudantes. --------------------------- 

Considerando que, em virtude da implementação do serviço de refeições, 

na retro mencionada Escola, para apoiar os alunos deslocados, a Junta 

de Freguesia não dispõe de recursos humanos, para acompanhar os alunos 

durante o período de almoço, proceder à lavagem de louças e à limpeza 

desse espaço. ------------------------------------------------------- 

Considerando que a Escola do 1º Ciclo de Santo Estevão só dispõe de 

uma trabalhadora, colocada pela Medida Contrato Emprego- Inserção 

(CEI+), para apoio, o que é manifestamente insuficiente, uma vez que 

é necessário  acolher os alunos, assegurar o respetivo serviço de 

refeições, a limpeza das instalações e a vigilância no recreio, pelo 

que, o apoio dado pela trabalhadora disponibilizada pela Junta de 

Freguesia de Santo Estevão se tem demonstrado muito útil e necessário 

à comunidade. ------------------------------------------------------- 

Considerando que com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e de acordo com alínea j), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

“deliberar sobre formas de apoio às Juntas de Freguesia no quadro da 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população”. ------- 

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

Assim face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a atribuição do 

apoio financeiro à Junta de Freguesia de Santo Estevão no valor de 

3.000,00€ (três mil euros), referente ao ano letivo 2021/2022, 

devendo, a mesma, na altura da respetiva liquidação, apresentar as 

certidões de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária 

e Aduaneira. -------------------------------------------------------- 

Caso a presente proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, 

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

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira (DGF) para atribuição da rubrica orçamental, bem como do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA. ------------------- 

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

próxima reunião de Câmara para deliberação. ------------------------- 

Caso a presente proposta seja aprovada e nos termos da alínea j), do 

n.º 1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deve a mesma ser encaminhada à próxima Assembleia Municipal, para que 

seja sancionada pelo referido órgão. -------------------------------- 

Chaves, aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2021 --------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, e cinco 

votos a favor, dos restantes membros deste órgão, aprovar a proposta. 

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

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

Foi apresentada, sobre a matéria, a seguinte declaração, por parte do 

Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo: ---- 
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“A sua posição de abstenção justifica-se, em coerência com anteriores 

posições, por si, assumidas, no Executivo Municipal, sobre a matéria.”  

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1. PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, DR. NUNO VAZ. -----------------------------  

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, DR. NUNO CHAVES. ----------------------- 

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. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO JUNTO À ANTIGA ESCOLA 

PRIMÁRIA DE VILELA SECA EM NOME DE JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA SECA, 

NO ESTACIONAMENTO JUNTO À ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILELA SECA  

P.º10/21 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 477/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS 

E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

18/11/2021.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

2. A presente informação visa dar resposta ao pedido interno, 

apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Sr. Dr. 

Nuno Vaz. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 15/21, 

relativo ao processo n.º 10/21.-------------------------------------- 

A solicitação consiste num pedido de promoção de procedimento 

conducente à proibição de estacionamento automóvel junto à antiga 

escola primária de Vilela Seca.-------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 
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2.1 Apesar do reforço de sinalização proposto, e de acordo com a alínea 

a) do ponto 1 do artigo 50.º do Código da estrada, Lei n.º 72/2013 de 

2013-09-03 e ulteriores alterações:---------------------------------- 

“1 - É proibido o estacionamento:------------------------------------ 

a) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da 

parte da faixa de rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o 

trânsito se faça num ou em dois sentidos;”--------------------------- 

Sendo assim, no que se refere às competências desta divisão, é nosso 

entendimento que o estacionamento na via é proibido. No entanto e 

atendendo à situação de estacionamento abusivo que se verifica e após 

deslocação ao local, e atendendo às disposições legais previstas no 

Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no Código 

da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) Na via, junto à antiga escola primária, no sentido norte sul: 

colocação de um (1) sinal de código C16 (paragem e estacionamento 

proibidos). -------------------------------------------------------- 

2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 100,00€ (cem euros), 

aproximadamente.---------------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 
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4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da junta de freguesia de Vilela Seca, o 

Sr. Nuno Miguel Moreira Monteiro da Mota, da decisão que recaiu sobre 

a presente informação;----------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, 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.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 23/11/2021:--------------------- 

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 4. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 23/11/2021:------- 

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

 

 

3.4. SOLICITA LEGALIZAÇÃO DE ESTÁBULO NO LUGAR DA QUINTA DO FORNO 

VELHO, VILA FRADE – LAMADARCOS – ANA BELA TEIXEIRA ADEGAS – PROCESSO 

Nº 586/21 – INFORMAÇÃO Nº 2174/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA BRANCA 

GIL FERREIRA, DATADA DE 16.11.2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através do requerimento n.º 1715/21, referente ao processo n.º 

586/21, a Sr.ª Ana Bela Teixeira Adegas, na qualidade de comodatária, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção2, de uma exploração pecuária, destinada a “bovinos”, sito, 

no lugar da Quinta do Forno Velho – Vila Frade, da freguesia de 

Lamadarcos no concelho de Chaves. ----------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 98.570,00 m2, está 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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inscrito na matriz com o n.º 4523 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1443/20190115, da freguesia de Lama de Arcos. 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1-Não foram encontrados antecedentes do processo. ----------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5. 000; -------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10. 000; --------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação; -------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Corte transversal à escala de 1:100; ------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água; -------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção. -------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 4, 

espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------ 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

uma exploração pecuária, destinada a “bovinos”, com a área bruta de 

construção de 439,00 m2. -------------------------------------------- 

5.2-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 2021-10-07, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”36/2021”. ------------------------------------------------------  

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício, objeto de pedido de legalização das obras de construção. -- 
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5.4- Face à categoria, de espaço em que se insere a parcela de terreno, 

categoria 4.3 – espaço agroflorestal comum, está vocacionado ao uso 

pretendido, de acordo com o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 

36.º3, do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------- 

5.5 - O conjunto edificado, destinado a exploração pecuária, com a 

área bruta de construção de 439,00 m2, implica um índice de construção 

(Ic) de 0.05 m2/m2, que resultam da aplicação da seguinte fórmula: área 

bruta de construção proposta/área do terreno =439,00 m2/98.570,00 m2, 

o que implica, um índice de construção inferior ao do local que é de 

0.25 m2/m2.  -------------------------------------------------------- 

5.6 - É garantido o afastamento de 100 metros, as linhas limites dos 

aglomerados, e a quaisquer outras edificações preexistentes, 

licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento urbano plenamente 

eficaz, pelo que cumpre o especificado na alínea b), do n.º 2, do 

art.º 36, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, exceto aquelas 

que se destinem exclusivamente a atividades pecuárias. -------------- 

5.7- É garantido o afastamento de 10 metros, entre o perímetro da 

edificação e as estremas da parcela, pelo que cumpre o especificado 

na alínea c) do n.º 2 do art.º 36 do Regulamento do Plano Diretor 

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

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

                                                           

3 Artigo 36º – Instalações adstritas às explorações ----------------- 

2) Instalações agro-pecuárias – a edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local; ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantam um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados – classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projectos de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

excepto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a 

actividades agro-pecuárias; ----------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

estremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m; --------------- 

d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo; ------ 

e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área bruta 

de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a que 

corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela; ------ 
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7.1- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao 

disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010. -------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

167,05 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 167,05 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação que foi levada a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. - 

8.2- Considerando que, a construção da exploração pecuária a 

legalizar, respeita o especificado na alínea e), do n.º 2, do art.º 

36, 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, ou seja o índice de construção de 0.25 m2/m2, 

aplicado à área da parcela; ----------------------------------------- 

8.3- Considerando, que a implantação da construção respeita o 

afastamento de 10 metros às extremas da parcela; -------------------- 

8.4- Considerando, que existe um afastamento superior a 100 metros às 

linhas limites dos aglomerados, e a quaisquer outras edificações 

preexistentes, licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento 

urbano plenamente eficaz; ------------------------------------------ 

8.5- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “exploração pecuária de 

bovinos”, estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo 

que, o titulo a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, 

conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. -------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel. -------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “exploração pecuária de bovinos 

”, a interessada 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; --------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2)    ------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 
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Piso 1       439,00  

            

TOTAL 0,00 0,00 0,00 439,00 439,00 

      

Cércea – 4,15 ml ----------------------------------------------------  

Volume – 1.275,00 m3 ---------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 

no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010; --------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas    ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade 

de ocupação 
      

a) 

 Até 500 m2 de área bruta de construção 
1 

111,35 

€ 
111,35 € 

b) 

 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 
0 

167,25 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
0 

223,00 

€ 
0,00 € 

Art.º76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70 € 55,70€ 

  TOTAL      167,05 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………………………………………………………..∑ 167,05 €  

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 16 de Novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29.11.2021: ----- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

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

29.11.2021: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

3.5. PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM NA RUA 

DA CAROLICE, VILELA DO TÂMEGA – CHAVES – JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA 

DO TÂMEGA – PROCESSO Nº 824/21 – INFORMAÇÃO Nº 2250/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 26.11.2021. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2362/21, referente ao processo n.º 

824/21, a Junta de Freguesia de Vilela do Tâmega, na qualidade de 
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proprietária, solicita, um pedido de licenciamento, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

em obras de construção4, de um armazém, sito, na rua da Carolice – 

Vilela do Tâmega, freguesia Vilela do Tâmega no concelho de Chaves. 

1.2- De acordo com o Modelo 1 do IMI, apresentada, o prédio urbano tem 

a área total 600,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º P 602, da 

freguesia Vilela do Tâmega. ----------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Não foram encontrados antecedentes do processo. ---------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente: ------------------------ 

- Modelo 1 do IMI; -------------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e condicionantes, do plano Diretor 

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

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador do projeto e dos projetos de 

especialidades, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------  

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional; ------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto acústico; ----------- 

- Planta de implantação, sobre levantamento topográfico; ------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes à escala de 1:100; ----------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea a), do n.º1, artigo 7.º, do Decreto-Lei 555/99, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, doravante designado 

por RJUE, por se reportar a uma operação urbanística promovida por uma 

autarquia - freguesia, estando deste modo isenta de licença. -------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- A proposta apresentada, prevê a construção de um “armazém”, com 

a área bruta de construção de 157,70 m2, projetados ao nível do piso 

0. ----------------------------------------------------------------- 

                                                           
4 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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5.2- A proposta apresentada, respeita o índice de construção 

estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 m2/m2 aplicado á 

área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de construção) = 

600,00 m2 x 0,80m2/m2 = 480,00 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida) > 157,70 m2 (área bruta de construção proposta). --------- 

5.3- A edificação destina-se a “armazém”, o que se enquadra no disposto 

na alínea a), do n.º 2, do art.º 75, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista; ----------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados; ---------------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1- Tratando-se de uma operação urbanística, em que não é possível, 

definir uma moda da cércea ou um alinhamento, a edificabilidade é 

condicionada pelo índice de construção do solo (ic), cércea e número 

de pisos. Neste sentido, pode -se concluir que o projeto em apreciação, 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na 

alínea a1), da subalínea iii), do n.º2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de contemplar, um 

índice de construção de 0,26 m2/m2, uma cércea de 3,70 metros e um 

número de pisos de 1. ---------------------------------------------- 

7.2- Considerando, que a operação urbanística apresentada se enquadra 

na evolvente, promove a qualidade do meio em que se insere, não põe 

em causa a criação de rede viária estruturante, nem comporta sobrecarga 

excessiva nos sistemas e redes, pelo facto de se manter a tipologia 

existente no aglomerado urbano de Vilela do Tâmega. ----------------- 

7.3- Considerando, face ao uso pretendido, destinado a “armazém”, que 

se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do art.º 76, do Plano 

                                                           
5 Artigo 7º – Ordenamento do território municipal ------------------- 

1 - Para efeitos de aplicação deste Regulamento, o território do 

concelho de Chaves reparte-se pelas seguintes classes e categorias de 

espaços, estabelecidas em função do uso dominante dos solos e 

traduzidas graficamente na planta de ordenamento: ------------------- 

a) Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, subdividida nas seguintes 

categorias: -------------------------------------------------------- 

Categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

Categoria 1.2 – vila de Vidago; ------------------------------------- 

Categoria 1.3 – outros aglomerados; -------------------------------- 

Categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves; ------------------------ 

Categoria 7.2 – rede rodoviária fundamental.  ----------------------- 

2 - As classes de espaços estabelecidas no número anterior 

caracterizam-se do seguinte modo: ----------------------------------- 

a) Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis – espaços que possuem já 

ou estão vocacionados para uma utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista, traduzida pela 

concentração dos espaços edificados, pelo nível de infra-estruturação 

urbanística e pelos equipamentos, actividades e funções neles 

implantados ou instalados; ------------------------------------------ 
6 Artigo 7º – Ordenamento do território municipal ------------------- 
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Diretor Municipal, 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. ----------------- 

7.4- A operação urbanística de obras de construção, aqui patenteadas, 

sendo património de uma autarquia - freguesia é considerada uma 

operação urbanística de iniciativa pública abrangida pelo regime de 

isenção de controlo prévio previsto no n.º 2 do artigo 7.º, do Decreto-

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 

de 9 de Setembro. --------------------------------------------------- 

7.5- Tal isenção, prevista no artigo 7.º, do Decreto-Lei 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

Setembro, abrange também a desnecessidade de emissão de licença 

(alvará), bastando que a câmara certifique o cumprimento dos projetos 

e a sua execução com as regras urbanísticas em vigor, estribando-se 

em termo de responsabilidade do projetista, sendo também definido em 

tal certidão o uso urbanístico. ------------------------------------ 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (alínea a), do n.º1, do artigo 

7, do RJUE, propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -- 

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada no regime previsto na alínea a), do n.º1, do artigo 7, do 

RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos legais, pela Câmara 

Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste assunto para uma 

próxima reunião ordinária do aludido órgão administrativo; ---------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir a operação urbanística patenteada no presente projeto, 

consubstanciada, na construção de um “armazém”, por observarem, as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, previstas, no n.º 6, do 

artigo 7.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 

pelo Dec. - Lei 136/2014, de 9 de Setembro. ------------------------ 

À Consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 26 de Novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira.  ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 30.11.2021: -----  

                                                           
1 - Para efeitos de aplicação deste Regulamento, o território do 

concelho de Chaves reparte-se pelas seguintes classes e categorias de 

espaços, estabelecidas em função do uso dominante dos solos e 

traduzidas graficamente na planta de ordenamento: ------------------- 

a) Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, subdividida nas seguintes 

categorias: -------------------------------------------------------- 

Categoria 1.1 – cidade de Chaves; ---------------------------------- 

Categoria 1.2 – vila de Vidago; ------------------------------------ 

Categoria 1.3 – outros aglomerados; -------------------------------- 

Categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves; ----------------------- 

Categoria 7.2 – rede rodoviária fundamental. -----------------------  

2 - As classes de espaços estabelecidas no número anterior 

caracterizam-se do seguinte modo: ----------------------------------- 

a) Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis – espaços que possuem já 

ou estão vocacionados para uma utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista, traduzida pela 

concentração dos espaços edificados, pelo nível de infra-estruturação 

urbanística e pelos equipamentos, actividades e funções neles 

implantados ou instalados; ----------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 01.12.2021: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA 

PRINCIPAL Nº 12 EM SÃO VICENTE – CHAVES, DE JOSÉ RESSURREIÇÃO FIDALGO 

– CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA – PROCESSO Nº 779/21 – INFORMAÇÃO Nº 

2271/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, 

DATADA DE 30.11.2021. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 2254/21 e 2561/21, referente ao 

processo n.º 779/21, o Sr.º José Ressurreição Fidalgo – Cabeça de 

casal da herança de, na qualidade de, apresenta um pedido, com vista 

à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção7, de uma 

habitação unifamiliar, sito, na rua Principal, N.º 12 – São Vicente, 

freguesia de São Vicente no concelho de Chaves. --------------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total de 90,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 499 NIP, da 

freguesia de São Vicente. ------------------------------------------- 

1.3- De acordo com o Modelo 1, o prédio urbano tem a área total de 

4.604,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 499, da freguesia de 

São Vicente. -------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1-Não foram encontrados antecedentes do processo. ----------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Modelo 1; --------------------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; --------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; -------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

                                                           
7 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 400; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Fatura da luz; --------------------------------------------------- 

- Termo de isenção de apresentação do plano de acessibilidades; ----- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto de 

estabilidade, acompanhado de relatório técnico; -------------------- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto das 

redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar. -------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 22 B, a parcela de terreno, está inserida em dois espaços 

distintos: espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 

1.3 – Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 231,30 m2. A 

edificação foi levada a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio. --------------------------------- 

5.2 - 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 2021-10-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”37/2021”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 2083/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2021-11-16. -------------------------------------- 

5.3-Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade de ser completado o projeto de legalização apresentado, 

com os projetos de especialidades e/ou relatórios técnicos e com a 

Certidão da Conservatória do Registo Predial. O requerente apresentou 

sob requerimento n.º 2561/21, datado de 03 de Novembro de 2021, peças 
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desenhadas, contemplando as correções sugeridas no “Auto de Vistoria 

n.º ”37/2021”. ------------------------------------------------------ 

5.4- A implantação da habitação, projeta-se, em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. -- 

5.5- As obras de construção a legalizar, respeitam o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) ≈ 2.800,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 2.240,00 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 231,30 m2, o que implica, um índice de construção de 

0,08 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). ------------- 

5.6- 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. ------------------ 

5.7-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 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 1.663,13 euros. --------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

133,75 euros. ------------------------------------------------------- 

  7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.796,88 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2-Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º, nas alíneas d) e e), na subalínea iii), da 

alínea a1, do n.º2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e 

esgotos. -----------------------------------------------------------  

8.4- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 
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e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

8.5- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. --------- 

8.6- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

8.6.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.6.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção 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.  --------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

Áreas (m2      ------------------------------------------------------ 

PISO 
 
Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 
 
    102,80   102,80 

Piso 2 
 
128,50       128,50 
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TOTAL 
 
128,50 0,00 102,80 0,00 231,30 

Cércea – 6,40 ml   -------------------------------------------------                             

Volume – 1.480,32 m3 ---------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)   ----------- 

 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   4   19,33 77,32 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       133,05   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       50   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.663,13   € 
 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, 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 € 

Art. 76, N.6 

Vistoria 
 

55,70 

€ 
55,70 € 

  TOTAL      133,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………∑ 1.663,13 € + 133,75 € = 1.796,88 € 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 30 de Novembro de 2021 --------------------------------------  

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira. ---------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 01.12.2021 ------ 
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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 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR NUNO VAZ, DATADO DE 

01.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.7. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO BAIRRO DA ILHA Nº 6 NO 

CASTELO DAS EIRAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS EIRAS, SÃO JULIÃO DE 

MONTENEGRO E CELA DE MARINA PEREIRA – CABEÇA DE CASAL - PROCESSO Nº 

659/19 – INFORMAÇÃO Nº 2272/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 30.11.2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2490/20, referente ao processo n.º 

659/19, a Sr.ª Marina Pereira – Cabeça de casal da herança, 

representada neste ato pela cabeça de casal, Sr.ª Isabel Pereira 

Moreira, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de construção8 de um anexo de apoio a uma habitação unifamiliar, com 

alvará de autorização de utilização n.º 23/20, sito no bairro da Ilha, 

N.º6 – Castelo das Eiras, União das freguesias das Eiras, São Julião 

de Montenegro e Cela no concelho de Chaves. ------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total de 263,71 m2, está inscrito na matriz com o n.º P984, 

da União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela. - 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1 - Alvará de licença de construção n.º 226/99, para “construção de 

anexos com a área de 65,00 m2”. ------------------------------------- 

2.2 - Alvará de licença de construção n.º 24/03, para “construção de 

anexos com a área de 4,48 m2”. -------------------------------------- 

2.3 - Alvará de obras de ampliação/alteração n.º 33/10, para habitação 

unifamiliar, de r/chão e andar, com aumento de área de 77,38 m2. ---- 

2.4 – Processo N. 84/FIS/2019, relativo a “construção de 

garagem/arrumos e forno metálico, móvel”. --------------------------- 

 2.5- Alvará de Autorização de utilização N.º 23/20, referente à 

legalização da construção de uma habitação unifamiliar de r/chão e 

andar, com a área bruta de construção 221,03 m2”. ------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

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

                                                           
8 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de estabilidade; ---- 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ---------- 

- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------ 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção de um anexo de apoio a uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. --------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe o licenciamento das obras de 

construção de um anexo de apoio a uma habitação unifamiliar, legalizada 

por deliberação de câmara, datada de 2019/12/23 e para a qual, foi 

emitido o Alvará de Autorização de utilização N.º 23/20. ------------ 

5.2- A requerente pretende a legalização das obras de construção, de 

um anexo de apoio a uma habitação unifamiliar, com a área bruta de 

construção de 18,18 m2 e uma cércea de 3,00 metros. ----------------- 

5.3- A requerente propõe legalizar, no lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área de implantação do anexo = 18,18 m2; -------------------------- 

- Área bruta de construção anexo = 18,18 m2; ------------------------

- Cércea do anexo = 3,00 m ------------------------------------------ 

- Finalidade dos anexos = apoio à habitação; ------------------------ 

5.4- 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 2021-05-13, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”07/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------ 
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5.5 - Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no anexo, 

objeto de pedido de legalização das obras de construção. ------------ 

5.6- A edificação secundária situa-se, no núcleo do aglomerado de 

Eiras e integra-se, com alguma naturalidade na envolvente, onde a moda 

da cércea, na frente urbana, em que o imóvel se insere, é de dois 

pisos. -------------------------------------------------------------  

5.7- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1-De acordo com o n.º 2, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

14,73 euros. -------------------------------------------------------- 

7.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

74,79 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 89,52 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação secundária, 

destinadas a “anexo de apoio a uma habitação unifamiliar”, que foi 

levado a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

8.2-Considerando, que o edifício principal, destinado a habitação 

unifamiliar, foi legalizada por deliberação de câmara, datada de 

2019/12/23 e foi emitido o Alvará de Autorização de utilização N.º 

23/20. ------------------------------------------------------------- 

8.3 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um 

anexo de apoio a uma “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, prevista no n.º 2, alínea 

a) do artigo 19.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

8.4 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos. ------- 

8.5- Da vistoria prévia realizada, no pretérito dia 13 de Maio de 

2021, para efeitos de legalização de construção, resultou parecer, no 

sentido de não haver necessidade de obras de correção e/ou adaptação 

no anexo de apoio e que o edifício principal, destinado a habitação 

unifamiliar, foi legalizado por deliberação de câmara, datada de 

2019/12/23 e possui Alvará de autorização de Utilização n.º 23/20, 

para o uso de habitação unifamiliar, pelo que o titulo a emitir será, 

o “Alvará de Licença Especial de Legalização”. --------------------- 
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8.6- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, com 

área retificada (de acordo com a Certidão das Finanças e levantamento 

topográfico) e uma vez que, tal condicionante é indispensável, para a 

legalização das obras de construção do edifício anexo, o requerente 

ficará vinculado, a apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de “Alvará de Licença 

Especial de Legalização” e caso a câmara delibere favoravelmente, o 

pedido de legalização, das obras patenteadas no presente projeto. --- 

  9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

  9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

9.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

  9.1.2- Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem o licenciamento das 

mesmas. ------------------------------------------------------------ 

  9.1.3- Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção do “anexo de apoio” a uma habitação 

unifamiliar, e tendo -se constatado, aquando da vistoria prevista no 

artigo 73.º-C do RMUE, que não carece de obras de correção e/ou 

adaptação e que o prédio urbano no qual o mesmo se insere, se encontra 

titulado pelo alvará de autorização de utilização n.º 23/20, o título 

a emitir será o “Alvará de Licença Especial de Legalização”. -------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

– Anexo com a área de 18,18 m2 ------------------------------------------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 
QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,52 0,00   

       
C - custo das obras existentes na via pública   0,81      
A - área bruta da obra a realizar     18,18 m2 

      

 

Anexos, garagens e obras similares em 

terrenos onde já se encontre construído 

edifício de habitação coletiva     

  - n.º 2 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 14,73   € 
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QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º11 
Anexo de apoio 18,18 m2 1,05  € 19,09€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      74,79 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………..∑ 14,73 € + 74,79 € = 89,52 € 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 30 de Novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 01.12.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 01.12.2021: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

3.8. PEDIDO DE CARTOGRAFIA DE CHAVES, SANTA MARIA MAIOR PELA FACULDADE 

DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO – PROCESSSO Nº 855/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 06/SIG/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, MARIA DA LUZ LUZIO MONTEIRO, 

DATADA DE 21.10.2021. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- OBJETO DA INFORMAÇÃO -------------------------------------------- 

1.1 A presente informação tem como objetivo dar resposta ao 

solicitado pela Chefe de Divisão, Arq.ª Sofia Costa Gomes, através de 

despacho datado de 15.10.202,  relacionado com o conteúdo do 

requerimento apresentado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 

do Porto (FAUP), registado com o nº 13591, tendo em vista a obtenção, 

a título gratuito, da cartografia à escala 1:2000,  com a finalidade 

de apoiar o estudo sobre a estrada romana de Braga a Astrorga do 

investigador de doutoramento, Arqº Daniel Vale. ---------------------

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

II- JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA ---------------------------------------- 

2.1 O Município de Chaves possui nos seus arquivos informação 

cartográfica, em formato digital (vetorial e raster) à escala 1:2000, 

do ano de 2006; ---------------------------------------------------- 

2.2 O fornecimento desta cartografia encontra-se estatuído pelo 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), 

disponível em: ------------------------------------------------------ 
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https://www.chaves.pt/cmchaves/uploads/document/file/794/REG_TAXAS_G

ERAIS_2016.pdf  ----------------------------------------------------- 

e pela tabela de taxas disponível em: ------------------------------- 

https://www.chaves.pt/cmchaves/uploads/document/file/2602/tabela_de_

taxas_diversas_2021.pdf -------------------------------------------- 

2.3 Da aplicação do supracitado regulamento resulta a aplicação de 

uma taxa no montante de 2 220,27€, tendo por base o valor de 1,70€ por 

hectare e os pressupostos a seguir enunciados: ---------------------- 
Cartografia planimétrica à  

escala 1.2000 (nº)                   Área (ha) 

     Valor Taxa 

(€) 

        

34 353  151,04 256,77 

34 354       160 272 

34 355       160 272 

34 442       160 272 

34 443         55 93,5 

34 451       160 272 

47 115       160 272 

47 212       140 238 

47 221       160 272 

    

TOTAL  1306,04 2220,27 

 

2.4 No entanto, o artigo24º do RLCTM, prevê algumas isenções ou 

reduções de taxas, designadamente “…a pessoas coletivas de utilidade 

pública administrativa…, 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 

10.º do Código do IRC.”; -------------------------------------------- 

2.5 Por outro lado, tendo em conta o objeto social da FAUP, conferido 

pela Lei nº 62/2007 de 10 de setembro “Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior”, julga-se, salvo opinião em contrário, que de 

acordo com o nº2, do Artigo nº 9 da supramencionada lei, a FAUP se 

enquadra no preceituado do artigo 24º do RLCTM, e por esta via o pedido 

se insere no âmbito do objeto social da mesma, nomeadamente na sua 

componente académica, pedagógica e científica. ----------------------  

III- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Assim, pelo anteriormente exposto e atendendo a que: ---------------- 

a) A cartografia e ortofotocartografia à escala 1:2000, do ano de 

2006, é propriedade do Município de Chaves; ------------------------- 

b) O Município possui um Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, onde estão previstas taxas para o fornecimento de 

cartografia e ortofotomapas à escala 1:2000; ------------------------ 

c) Da aplicação das taxas resulta o apuramento de um valor de 2220,27 

€; ----------------------------------------------------------------- 

d) O supramencionado regulamento prevê no nº1, do artigo 24º 

isenções de taxas às pessoas coletivas de utilidade pública 

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

e) A FAUP, enquanto entidade coletiva de utilidade pública 

administrativa, com objeto social associado à componente académica, 

pedagógica e científica, enquadra-se, por esta via, no artigo 24º do 

supracitado regulamento; -------------------------------------------  

f) Todos os trabalhos académicos relacionados com o território de 

Chaves constituem uma mais valia para a região, na medida em que 

permitem um aprofundamento do conhecimento da realidade concelhia, bem 

como da constituição de um conjunto de bibliografia sobre o concelho. 

Consideram estes serviços, salvo opinião em contrário, que estão 

reunidas as condições para o fornecimento da cartografia à escala 

1:2000, nos seguintes termos e condições: --------------------------- 

https://www.chaves.pt/cmchaves/uploads/document/file/794/REG_TAXAS_GERAIS_2016.pdf
https://www.chaves.pt/cmchaves/uploads/document/file/794/REG_TAXAS_GERAIS_2016.pdf
https://www.chaves.pt/cmchaves/uploads/document/file/2602/tabela_de_taxas_diversas_2021.pdf
https://www.chaves.pt/cmchaves/uploads/document/file/2602/tabela_de_taxas_diversas_2021.pdf
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1- Fornecimento da cartografia à escala 1:2000, do ano de 2006, a 

título gratuito, conforme previsto no artigo 24º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------  

2- Garantir que a cartografia a disponibilizar seja exclusivamente 

utilizada para os fins a que se propôs o pedido em causa, para tal, 

assinando o termo de utilização cuja minuta se anexa; --------------- 

3- Deverá ser cedido ao Município de Chaves um exemplar, em formato 

analógico, do trabalho final da dissertação; ------------------------  

4- Por último, mencionar sempre a fonte de informação cedida 

“Cartografia cedida sem custos pela Câmara Municipal de Chaves”. ---- 

Caso esta informação venha a obter concordância superior no 

fornecimento da cartografia a título gratuito, deverá, a mesma, ser 

agendada para a próxima reunião do Executivo Municipal, para 

deliberação da isenção do pagamento do valor das taxas 

supramencionadas. -------------------------------------------------- 

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

Chaves, 21 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

A técnica Superior, Maria da Luz Luzio Monteiro. -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 11.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

À consideração superior do Exmo. Sr. Vice-Presidente, Dr. Francisco 

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

DESPACHO DO VICE - PRESIDENTE, DR FRANCISCO CHAVES DE MELO, DATADO DE 

11.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DE ANEXO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

PROJECTO DE ESPECIALIDADES NA RIBALTA, LOTEAMENTO 4/1995, OUTEIRO SECO 

– CHAVES – ODETE DO CARMO ALMEIDA GOMES ANGELOV – PROCESSO Nº 753/21 

– INFORMAÇÃO Nº 2176/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CONCEIÇÃO 

MARTINS, DATADA DE 17.11.2021. –------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão -------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre apresentação dos projetos de especialidades 

referentes à construção de uma habitação unifamiliar composta por 1 

piso, r/c, com área de construção proposta de 195,25 m2, Legalização 

um Anexo (com área bruta de construção existente de 105,85 m2) 

localizando-se no lote n.º 10 do alvará de loteamento n.º 4/95, 2.º 

Aditamento em 30/06/2021, na Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. -- 

II- Antecedentes ---------------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º n.º 2188/21, apresentou 

projeto de arquitetura para construção de moradia unifamiliar composta 

por 1 piso de r/c, com área de construção proposta de 195,25 m2 e 

legalização de um anexo destinado a Arrumos e garagem com 105,85 m2 

de área bruta de construção, a qual esteve presente em reunião do 

executivo camarário de 11/11/2021, tendo sido aprovada a pretensão. 
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III – Localização ---------------------------------------------------  

O lote n.º 10 do alvará de loteamento n.º 4/95, 2.º Aditamento em 

30/06/2021, localiza-se no lugar da Ribalta, na Freguesia de Outeiro 

Seco, em Chaves. ---------------------------------------------------- 

IV – Saneamento e Apreciação Liminar -------------------------------- 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de especialidades apresentado sob requerimento n.º 

2641/21, cumpre os termos e o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os 

Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril. ---------------------------------- 

V- Enquadramento Normas Legais em Vigor ----------------------------- 

– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------------- 

O pedido em causa tem enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 

20.º do RJUE por se tratar da apresentação dos projetos de 

especialidades. ---------------------------------------------------- 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ---- 

VII – Análise da pretensão ------------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 2641/21, o requerente vem apresentar os 

projetos de especialidades, referentes à moradia unifamiliar composta 

por 1 piso de r/c, com área de construção proposta de 195,25 m2. --- 

6.1- A analise do processo contempla duas situações distintas: ------ 

6.1.1- Uma refere-se à a legalização de um anexo (existente) destinado 

a arrumos e garagem com 105,85 m2 de área bruta de construção, que 

culmina com a licença especial de legalização; ---------------------- 

6.1.2- A outra refere-se á construção de uma habitação unifamiliar, 

para a qual apresentou projeto de arquitetura e especialidades. ---- 

O projeto de arquitetura, tanto da habitação, como a legalização dos 

anexos, estiveram presentes em reunião do executivo camarário de 

11/11/2021, tendo sido aprovada a pretensão. ------------------------ 

Pelo exposto, os projetos de especialidades agora apresentados 

referem-se à construção da habitação pretendida, pelo que não se vê 

inconvenientes na apreciação. -------------------------------------- 

VIII - Da Proposta em Sentido estrito ------------------------------  

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de: ---------------------------------------------------------------- 

1- Deferimento do licenciamento referente à construção de uma moradia 

unifamiliar composta por 1 piso de r/c, com área de construção proposta 

de 195,25 m2. ------------------------------------------------------- 

2- Deferimento da licença especial de legalização de anexo destinado 

a Arrumos e garagem com 105,85 m2 de área bruta de construção. ------ 

IX - Da Emissão de Alvará ------------------------------------------- 

O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo 

76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença, 

instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, 

nomeadamente os seguintes elementos: -------------------------------  

n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; ------------------------------------- 

o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível;  

p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de 

obra e pelo diretor de obra; ----------------------------------------  
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q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------  

r) Livro de obra, com menção de termo de abertura;   -------------- 

s) Plano de segurança e saúde;    ---------------------------------- 

t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho. ----------------------------------------------------- 

Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos 

de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de 

obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do 

anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. --------------- 

X – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas ---------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 23.º do Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010). --------------------------------------------------------- 

XI – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará ------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto 

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

No que diz respeitos às taxas de Emissão de alvará, estas terão de 

corresponder às taxas de emissão de alvará da habitação e da licença 

especial de legalização, pelo que o seu cálculo é: ---------------- 

1- Habitação Unifamiliar -------------------------------------------- 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
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 € 

     

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 24 12,20 € 292,80 € 

 TOTAL      437,80 € 

 

2- Licença especial de legalização ---------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

          

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO       
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Artigo 66º  
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.º11 

Anexos, garagens ou lugares de 

aparcamento…….acresce ao valor referido em 

1 por m2 

105,85 1,05 € 111,14 € 

  TOTAL     178,09 € 

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

Taxas administrativas 

Taxas pela emissão de alvará da habitação unifamiliar 437,80 € 

Taxas pela emissão da licença especial de legalização 178,09 € 

Valor global da liquidação de taxas  615,89 € 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 17 de Novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 30.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que seja deferido o pedido de 

licenciamento da operação urbanística em causa, nos termos e para os 

efeitos expressos no item “VIII-Da proposta em sentido estrito”, deste 

documento. ---------------------------------------------------------  

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

01.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.10. LICENCIAMENTO DE IMÓVEL PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS NO LUGAR DE 

QUINTELA, SANTA CRUZ DA TRINDADE, DA NOVA FASE, LDA – PROCESSO Nº 

315/19 – INFORMAÇÃO Nº 2226/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA MARIA 

JOÃO CHAVES, DATADA DE 23.11.2021. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

a. Pretensão do requerente ---------------------------------------  

i. Vem a firma Nova Fase, Lda. na qualidade de proprietária através 

do requerimento nº1773/21 referente ao processo n.º 315/19 apresentar 

nos termos do nº4 do artigo 20 do RJUE (Regime jurídico de edificações 

e urbanização) projetos de especialidade referente ao projeto de 

licenciamento da obra de construção de um imóvel destinado a comercio 

e serviços no lugar de Quintela, Santa Cruz. Por requerimento nº2392/21 

são apresentados elementos de forma a ir ao encontro do parecer da 

divisão de projetos e mobilidade desta entidade. -------------------- 

b. Antecedentes (Aprovação projeto de arquitetura) --------------- 

i. De acordo com o documento da repartição de finanças apresentado 
parte do prédio encontra-se inserido na operação de loteamento nº2/81 

vulgarmente denominado loteamento da Flavitur nos seus lotes nº 189 a 

nº196. Na restante parcela existe uma construção sobre a qual esta 

edilidade emitiu certidão de isenção de licenciamento. --------------     
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ii. . Por requerimento nº851/19  é iniciado o processo sendo à 

data pretensão da firma a edificação de imóvel constituído  por 4 

pavilhões  de 2 pisos acima da cota de soleira  em regime de propriedade 

horizontal numa área de implantação de 2063m2 e numa área de construção 

de 3276m2 (para efeitos de calculo de índice)num terreno , com uma 

área de 2731m2. Era prevista a criação de arruamento privado a poente 

de forma a dar acesso a  cargas e descargas aos pavilhões. Os pavilhões 

terão áreas de 849.33m2; 904.95m2; 882.37m2 e 608.76m2. A área bruta 

total incluindo a cave é de 5265.90m2. ------------------------------ 

iii. Por reunião de camara de 12 de abril último foi deliberado deferir 
o projeto de arquitetura com a seguinte caracterização -------------- 

 
iv. São previstos 62 lugares de estacionamento (destes 42 em cave no 

interior do edifício). ---------------------------------------------- 

v. É prevista a cedência de 263.03m2 ----------------------------- 
vi.  Nos termos do disposto no artigo 21º do regulamento do PDM.  

As áreas de cedências necessária para a presente intervenção seria de: 
 Área de cedência  Área a ceder 

(m2) 

Área cedida(m2)  Área em falta 

(m2) 

Alínea-2 a) Valor máximo global 

para Dom pub-

40%Aparcela  

1092.40 263.03 829.37 

Alínea-2 b) Eq.Pub-25% Abruta de 

const. 

819.00 0 819.00 

Alínea-2 c) Espaços verdes/ 

utilização coletiva 

15% área parcela  

409.65 263.03 829.37 

Valor final  1092.40 263.03 829.37 

 

Como a área cedida foi de 263.03m2 não correspondendo ao valor de  

1092,40m2  terá que existir uma compensação  ao Município nos termos  

do art.26º e art.31º do regulamento nº314/2010(Regulamento Municipal 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas) que em termos monetário será o resultante da seguinte 

formula : C = L x K x A (m2) x V/2 (art.30º)que nos leva ao valor de 

C=1x0.25x829.37x492.00/2=51 006.26 €. ------------------------------- 

Assim, o requerente deverá compensar o município pela redução da área 

de cedência ao domínio público em 829.37 m2, em numerário no valor de 

51 006.26€ euros, calculados nos termos do disposto no artigo 30.º, 

do “Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas”. ------------------------- 

vii. Ficou ainda expresso que dado a viabilização do empreendimento, 
passa pela execução de obras de urbanização, o mesmo ficará obrigado 

à prestação, a favor da Câmara Municipal, da caução prevista no artigo 

54.º, do RJUE, mediante garantia bancária, seguro caução ou depósito 

em numerário, e no montante que se vier a apurar aquando da apreciação 

dos projetos das respetivas obras de urbanização a apresentar pelo 

interessado, na fase ulterior deste procedimento. -------------------  
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2. Análise ------------------------------------------------------  

a. Instrução do processo ----------------------------------------- 

i. O processo encontra-se devidamente instruído de acordo com o 
disposto no n.º 16 do ponto III, do Anexo I, da Portaria 113/2015. -- 

ii. No referente ao projeto de obras de urbanização, consta da 

apresentação dos mesmos mapas de medições e de orçamentos, peças 

desenhadas. As obras de urbanização referem-se unicamente  a 

pavimentações. O orçamento apresentado, apos análise, originando um 

orçamental de dezoito mil oitocentos e setenta e três euros e cinquenta 

e três cêntimos(18.873,53€).A retificação do orçamento é apresentada 

em anexo à presente informação. ------------------------------------- 

b. Análise da pretensão ------------------------------------------ 

 Da análise dos elementos ora apresentados verifica-se que: ---- 

i. Nada há a referir ao projeto de especialidades dado o mesmo se 
encontrar instruído O processo está instruído de acordo com o n.º 16 

do ponto III, do Anexo I, da Portaria 113/2015 no referente aos 

projetos de especialidades. ----------------------------------------  

ii. É apresentado o projeto de obras de urbanização que recaem 

unicamente a pavimentações no valor de dezoito mil oitocentos e setenta 

e três euros e cinquenta e três cêntimos(18.873,53€)Face a este valor 

deverá ser apresentado por parte da requerente uma caução no dito 

valor nos termos do artigo 54º do RJUE. ---------------------------- 

iii. A caução referida no número anterior é prestada a favor da câmara 
municipal, mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, 

hipoteca sobre bens imóveis propriedade do requerente, depósito em 

dinheiro ou seguro-caução, devendo constar do próprio título que a 

mesma está sujeita a atualização nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 

54ºe se mantém válida até à receção definitiva das obras de 

urbanização. ------------------------------------------------------- 

3. Taxas urbanísticas --------------------------------------------  

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves     foi efetivada 

a sua liquidação de acordo com mapa de medição em anexo e cujo valor 

total é de 4 579.26 €. --------------------------------------------- 

Taxas administrativas –TA   

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    
Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 1 

Emissão de alvará de licença ia (taxa geral) 
 

 
66,95 € 

n.º 6 
Edifícios mistos, por fogo ou unidade de ocupação 

   

b) 
Unidade de ocupação 

   

iii)  De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 4 223,00 € 892,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 24 12,20€ 292,80 € 
 

TOTAL  
  

1 251,75 € 

Para o cálculo das taxas de infraestruturas foi tido em consideração 

unicamente a parcela que não se encontrava inserida no loteamento 

nº5/81 e abaixo mencionada a azul. ----------------------------------  
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 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)       

QUADRO I    custos (C)   

  s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

 Faixa de rodagem       

REDE VIÁRIA 

- Semipenetração betuminosa  8.15  14.21 115.81 €/m 

Passeios       

- Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 2 1.38  15.92 43.94 €/m 

- Pavimento (Mosaico)  0  25.02 0.00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1  21.61  21.61 €/m 

REDE DE ESGOTOS 1  34.12  34.12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1  45.49  45.49 €/m 

C - custo das obras existentes na via pública / m 
    260.97  €/m 

m - frente do terreno que confronta com a via pública 
    36.43  

N - número de pisos     3  

Edifícios destinados exclusivamente a fins comerciais e/ou 

industriais- alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º  
      
      

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]    T = 3,327.51 € 

 

Taxas administrativas TA  1 251,75€ 

Taxa de infraestruturas urbanísticas TI 3,327.51€ 

Valor global da liquidação de taxas  TI+TA 4 579.26€ 

 

4. Considerações fundamentais para a proposta de decisão -------- 

a. Considerando que a operação urbanística de   edificação de imóvel 

constituído por 4 pavilhões de 2 pisos acima da cota de soleira   em 

regime de propriedade horizontal e em que o nível -1 se destina a 

arrumos e garagens tiveram o seu projeto de arquitetura aprovado por 

reunião de camara de 12 de abril último. --------------------------- 

b. Considerando que os projetos de especialidades apresentados estão 

instruídos nos termos do previsto no nº8 do artigo 20º do RJUE. 

c. Considerando que o presente pedido foi devidamente sancionado 

pela Divisão de projetos e Mobilidade. ----------------------------- 

d. Considerando que a presente operação é considerada de impacto 

relevante nos termos combinados do nº5 do artigo 44º do RJUE com o 

artigo 24º do RMUE implicando este fato, áreas de cedência ao domínio 

público e pagamento de compensações por áreas não cedidas. ---------- 

e. Considerando que é prevista a cedência de uma área de 263.03m2 

f. Considerando que o requerente deverá compensar o município pela 

redução da área de cedência ao domínio público em 829.37 m2, em 

numerário no valor de 51.006,26 euros, calculados nos termos do 

disposto no artigo 30.º, do “Regulamento Municipal de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Devidas pela Realização de Operações Urbanísticas”. 

g. Considerando que é apresentado o projeto de obras de urbanização 

que motiva a apresentação de uma caução no valor de 18.873,53€. ----- 



                                                                F. 185 

                                                                  _____________________ 

 
h. Considerando que foi calculado as taxas urbanísticas que leva a 

um valor total de 4 579.26 €. -------------------------------------- 

5. Proposta de decisão    ---------------------------------------- 

a. Atendendo a todo o supra - citado propõe-se a seguinte estratégia 

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

b. Por serem apresentados todos os projetos de especialidades e os 

projetos de obras de urbanização propõe-se a aprovação do projeto de 

obras de urbanização e o licenciamento da obra correspondente ao imóvel 

cujo projeto de arquitetura foi aprovado a 12 de abril último. ----- 

c. Propõe-se ainda que o processo seja encaminhado para a próxima 

reunião do executivo municipal. ------------------------------------  

d. Caso a Ex.ma Camara delibere favoravelmente o pedido de 

licenciamento deverá o requerente, e para que se proceda à emissão do 

respetivo título: --------------------------------------------------- 

i. Proceder à liquidação das taxas urbanísticas nos termos do artigo 
nº117 do RJUE no valor de 4 579.26 €. ------------------------------ 

ii. Proceder ao pagamento do valor da compensação no valor de 

51.006,26 € --------------------------------------------------------- 

iii. Proceder à apresentação de caução no valor de 18.873,53 €. ---- 
iv. Dispõe o requerente do prazo de 1 ano para requerer e emissão do 

respetivo alvará de construção, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º 

do RJUE, devendo para o efeito anexar os elementos constantes no n.º 

1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- E/2008, de 3 de Março. ------------ 

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

Chaves, 23 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Maria João Chaves. 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29.11.2021: -----  

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 MUNICIPAL, DR NUNO VAZ, DATADO DE 

30.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.11. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXOS NA RUA 25 DE ABRIL 

Nº 47 EM VALDANTA – CHAVES DE ERMINDA RAMOS DOS SANTOS – PROCESSO Nº 

834/21 – INFORMAÇÃO Nº 2258/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 29.11.2021. –--------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

 A pretensão incide sobre um pedido de Legalização dos anexos 

construídos sem a respetiva licença de construção – habitação 

unifamiliar e anexos - a sita na Rua 25 de Abril n.º47, em Valdanta. 

II – Antecedentes -------------------------------------------------- 

Existe um alvará de licença de obras n.º 499/84, em nome de João 

Batista, referente a uma habitação composta por r/c e andar com área 

de 243,60 m2. ------------------------------------------------------- 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A edificação localiza-se de acordo com o descrito no requerimento n.º 

2395/21 na Rua 25 de Abril n.º47, em Valdanta. --------------------- 
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IV- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável ------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 834/21 

– o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis, e na categoria 

1.3- Outros Aglomerados. -------------------------------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto 

no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE). ----------- 

V –Descrição da Intervenção ---------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2395/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar 

e anexos, com emissão de autorização de utilização em virtude de a 

legalização não contemplar obras. ----------------------------------- 

A requerente pretende legalizar os anexos com área de 60,5 m2 de um 

piso, bem como obras na edificação, nomeadamente alterações de fachada 

e alterações interiores e um aumento de área na implantação da 

edificação e da construção de 26,7 m2 aquando da construção inicial.  

Pretende ainda a autorização de utilização da habitação licenciada sob 

o n.º 499/84 e dos anexos. ------------------------------------------ 

O prédio urbano não está descrito no registo da conservatória. -----  

O alvará de licença de obras n.º 499/84, em nome de João Batista, 

refere-se a uma habitação composta por r/c e andar com área de 243,60 

m2. --------------------------------------------------------------- 

Face à memória descritiva e justificativa apresentada e que consta em 

anexo, é referido: -------------------------------------------------- 

►Que a legalização da construção existente possui uma área de 

implantação de 127,30 m2; ------------------------------------------ 

►A intervenção baseia-se na legalização dos anexos com área de 60,50 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

►A intervenção a legalizar não necessita de obras; ----------------- 

►O anexo a legalizar destina-se a garagem, casa de máquinas, alpendre 

de apoio à habitação existente; ------------------------------------ 

►A obra a legalizar na habitação refere-se a alterações de fachadas, 

interiores, e aumento de área de implantação de 26,70 m2, não necessita 

de obras; ---------------------------------------------------------- 

►O terreno e a habitação estão inscritos no artigo matricial n.º 530, 

em nome da cabeça de casal. ---------------------------------------- 

VI – Análise Processual -------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2395/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º1 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE,  com emissão de autorização 

de utilização em virtude de a legalização não contemplar obras. ---- 

A requerente pretende legalizar os anexos com área de 60,50 m2 de um 

piso e um aumento de área na implantação da edificação da construção 

existente em 26,7 m2, a qual ocorreu na altura da construção. Pretende 

ainda a autorização de utilização da habitação licenciada sob o n.º 

499/84 e dos anexos. ----------------------------------------------- 

Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no 

n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à 

Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria 

Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C 

conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação, 

conforme auto n.º 40/2021 de 18/11. -------------------------------- 
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Trata-se, pois, de uma edificação existente, sem execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de 

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

De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação 

urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua 

legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade 

com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer 

inconveniente na sua emissão. -------------------------------------- 

Dado que a habitação foi construída com licença de obras, não possuindo 

ainda licença de utilização, pelo que solicita a emissão da mesma, e 

aquando da vistoria para efeitos de legalização, constatou-se que a 

mesma respeita os projetos licenciados, nada há a opor à sua emissão. 

VII – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de: ---------------------------------------------------------------- 

7.1- Deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – 

legalização de anexos e legalização das alterações à habitação, com a 

emissão de autorização de utilização. ---------------------------- 

7. 2- Deferimento da emissão da autorização de utilização referente a 

uma habitação e anexos. --------------------------------------------   

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo; ----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Caso seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado 

requerer no prazo máximo de 30 dias a emissão do respetivo alvará 

conforme o disposto no n.º14 do artigo 73C do RMUE. ---------------- 

A Camara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento 

do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto 

no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem 

pagas as taxas no valor de 313,80 €.  ------------------------------

VIII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infra - estruturas urbanísticas ------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. -------------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

n.º 3 do artigo 2 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. Acresce que a taxa pela realização, manutenção 

e reforço de infra - estruturas urbanísticas é devida, sempre que, 

pela sua natureza, impliquem um acréscimo de encargos públicos de 

realização, manutenção e reforço das respectivas infra - estruturas, 

conforme o disposto no n.º 1 do art.23 do Regulamento nº 314/2010 

(RLCTOU). ---------------------------------------------------------- 

Ora, dado tratar-se de uma legalização de edificação, julga-se salvo 

melhor opinião, que apesar de não haver título de licença de 

construção, dado que a edificação está executada e não necessita de 

obras, a mesma implica acréscimos de encargos para a manutenção e 

reforço das referidas infra - estruturas, pelo que foi elaborada e 
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calculadas as respectivas taxas de acordo com os seguintes mapas de 

medição: ----------------------------------------------------------- 

 

  

Taxa de infraestruturas 

urbanísticas (T)             

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

  - Granito (calçada a 

cubos)   5,8   13,08 82,42 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 
         

C - custo das obras existentes 

na via pública / m       135,15  €/m  
m - frente do terreno que 

confronta com a via pública       14,20 ml 
        

 Moradia unifamiliar        

 

 - alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º        

 T = C x m x 0,25      TOTAL = 412,21   € 

 

IX – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 69 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 efectivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

          

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção III APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS       

Artigo 54º  Apreciação de Autorização de Utilização       

nº1 
Autorização de Utilização de edifícios ou 

suas fracções (taxa geral) 
1 58,00 € 58,00 € 

n.º7 
Acresce para outros fins não previstos 

anteriormente, por unidade de ocupação 
1 100,45 € 100,45 € 

  TOTAL-1     158,45 € 

SECÇÃO V VISTORIAS       

ART.º 76 Outras Vistorias    

n.º6  
Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas  
1 55,70 € 55,70 € 

ART.º 75 

Vistorias para efeitos de emissão de 

autorização de utilização, ou alteração de 

utilização 

   

n.º1  

Taxa geral para a realização de vistorias 

para efeitos de emissão de autorização de 

utilização 

1 55,70 € 55,70 € 

n.º2- 

 

 a) 

Acresce ao valor referido em 1 por cada 

unidade de ocupação 

Habitação unifamiliar 

 

1 
12,20 € 12,20 € 

  TOTAL-2     123,60 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,00 € 29,00 € 
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n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao valor 

referido no número 1  
 11,10 € 11,10 € 

n.º 6 

Anexos e garagem ou lugares de aparcamento, 

sendo construções autónomas contiguas, ou 

inseridas, ou não, em processos referentes 

a edifícios identificados supra, acrescem 

por unidade de ocupação, ao valor fixados 

nos números anteriores  

1 2,75 € 2,75 € 

  TOTAL-3     31,75 € 

          

  TOTAL-1     
158,45 € 

  TOTAL-2     
123,60 € 

  TOTAL-3     
31,75 € 

  VALOR GLOBAL     313,80 € 

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

Taxa de infraestruturas urbanísticas 412,21 € 

Taxas administrativas  313,80 € 

Valor global da liquidação de taxas  726,01 € 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 29 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 30.11.2021: -----  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 01.12.2021: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

3.12. PEDIDO DE SINALIZAÇÃO NA ENVOLVENTE DO PINGO DOCE, NA AVENIDA 

TENENTE VALADIM E CAMINHO DO RIBELAS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR, 

P.º1014/21 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 498/DPM/2021 DA DIVISÃO DE 

PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA 

DE 03/12/2021.------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação visa dar resposta à solicitação apresentada a 

estes serviços, através da Informação/proposta n.º 2264/SCOU/202, da 

Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, com 

despacho datado de 1/12/2021, relativa ao processo n.º 983/20 e 

referente ao pedido de receção provisória de obras de urbanização do 

loteamento n.º 1/2021, localizado na Av. Tenente Valadim/caminho do 

Ribelas, na freguesia de Santa Maria Maior.-------------------------- 

O pedido interno foi registado no processo n.º 1014/21 sob requerimento 

n.º 2803/21.-------------------------------------------------------- 
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A solicitação referida, consiste no pedido de apreciação por parte 

destes serviços, do projeto de sinalização rodoviária da operação 

urbanística acima referida.------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO E ANÁLISE------------------------------------------- 

2.1. Após análise do projeto de sinalização rodoviária apresentado, 

constata-se que o mesmo, obedece às disposições legais previstas no 

Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º 22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no Código 

da Estrada, publicado pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro.-------- 

2.2. Atendendo a que se tratam de obras particulares, a implementação 

do projeto de sinalização rodoviária, não representa quaisquer 

encargos financeiros para o Município.------------------------------- 

2.3. É entendimento destes serviços que o projeto de sinalização 

rodoviária apresentado merece parecer favorável.--------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta o presente projeto de sinalização rodoviária à 

consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar 

despacho de agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara 

Municipal, tendo em vista a obtenção de uma deliberação conducente à 

sua aprovação;------------------------------------------------------ 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

e) Notificar o Presidente da junta de freguesia de Santa Maria 

Maior, o Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

f) Dar conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da 
Polícia de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação; 

g) Encaminhar cópia da presente Informação para a Divisão de 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística para os efeitos 

convenientes.------------------------------------------------------- 

h) 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 
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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.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 23/11/2021:--------------------- 

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 colocação da sinalização de trânsito representada na 

planta em anexo, proposta pelo requerente, e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1. URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E.B 2.3 DE VIDAGO. - APLICAÇÃO DO 

IVA ---------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 575/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da Escola E.B 2.3 

de VIDAGO”. --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 14 de setembro de 

2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia 

e construção, SA”, 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 09 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 408.000,00 € (Quatrocentos 

e Oito Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 75 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 12 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 26 de outubro de 2020, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 30 de outubro de 2020. ----------------------- 

7. A obra já foi objeto de duas prorrogações de prazo por períodos de 

150 e 55 dias (Incluindo trabalhos complementares e trabalhos a mais). 

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

De acordo com o ponto 4 da Informação/Proposta n.º 287/2020, datada 

de 07/09/2020 e aprovada em deliberação de câmara em 14/09/2020, que 

se anexa, foi previsto o montante de 26.771,27€, que diz respeito à 

execução da rede de abastecimento de água. -------------------------- 
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Ora por lapso, esse montante, e dado não se tratar de uma rede de 

abastecimento de água, mas sim de uma rede predial, não se enquadra 

no ponto 3 do Art.º 2 do CIVA, pelo que, o montante em causa deve ser 

faturado com IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, propõe-se o seguinte: ----------------------- 

1. Enviar esta informação para reunião de câmara com vista à sua 

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

2. Após a sua aprovação, enviar ao setor da Gestão Financeira, para 

conhecimento e fins que tiverem por conveniente. -------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 23 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.24. – 

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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – LOTES 1 A 6 – DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE 

PREÇOS. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 590/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Trilhos de Visitação do Património Natural 

e Cultural do Concelho de Chaves – Lotes 1 a 6”. -------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 2 de 

setembro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Natrurthoughts – Turismo de Natureza, Lda”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 16 de 

setembro de 2019. --------------------------------------------------- 

4. 149.950,00€ (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta 

Euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando 

destacar as seguintes condições: ------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 120 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 1 de outubro de 2019. ---------------- 

6. A aprovação do plano de Segurança e Saúde foi notificada ao 

empreiteiro aos 8 dias do mês de novembro de 2019. ------------------ 

7. A receção provisória ocorreu em 15 de junho de 2020. ------------ 

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

1 – Em fevereiro de 2021 foi elaborado um auto de revisão de preços 

no valor de 2.597,87€, que foi pago ao empreiteiro, tendo ficado 

retidos 10% do valor, como garantia. -------------------------------- 

2 – O valor da revisão de preços obtido era, à data, provisório já que 

não se encontravam ainda disponíveis todos os índices de variação dos 

custos da construção. ----------------------------------------------- 
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3 – Após a publicação dos referidos índices verificou-se que o valor 

definitivo deveria ser nulo, o que implica que o empreiteiro proceda 

à devolução do valor pago. ------------------------------------------ 

4 – Tendo em consideração que o valor da revisão de preços definitiva 

é nulo, não existe motivo para que se mantenha a retenção efetuada no 

pagamento do auto de revisão de preços provisório. ------------------ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao executivo camarário: ------------------ 

i) Que seja a autorização a devolução da retenção efetuada no auto de 

revisão de preços provisório, em virtude deste valor vir a ser 

devolvido ao Município. --------------------------------------------- 

ii) Que seja remetida cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 259,79€ (Duzentos e cinquenta e nove Euros e setenta e 

nove cêntimos), respeitante aos valores retidos no auto de revisão de 

preços. ------------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 2 de dezembro de 2021 --------------------------------------- 

(Fernanda Maria D. B. M. Serra, Eng.ª) ------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.xx. – 

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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021 ---- 

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, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 106.278,80 €, 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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €106.278,80 

(Cento e seis mil, duzentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.4. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 25.935,57 €, 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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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 €25.935,57 

(Vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco euros e cinquenta e 

sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.5. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE REVISÃO de PREÇOS Nº 02/DOP/2021 -------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no 

valor de 33,20 €, 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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €33,20 

(Trinta e três euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

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

 

 

1.6. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 05/DOP/2021 (TRABALHOS 

COMPLEMENTARES) ---------------------------------------------------- 

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, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 1.200,00 

€, 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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €1.200,00 

(Mil e duzentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----- 

 

 

1.7. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 26/DOP/2021 (PAICD 3.2)  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 26/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 94.533,50 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €94.533,50 

(Noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e três euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.8. ECOVIA DO TÂMEGA - 3.ª FASE / VIDAGO - VILA POUCA DE AGUIAR - 

AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 03/DOP/2021 ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Norteados, LDA., no valor de 49.429,76 €, 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 

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €49.429,76 

(Quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove euros e setenta e 

seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.9. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – LOTES 1 A 6 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 (REVISÃO DE 

PREÇOS) ------------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de reembolso, o Auto de 

Revisão de Preços nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, NATURTHOUGHTS – TURISMO DE NATUREZA, LDA., 

no valor de 2.597,87 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

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

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

2021.12.03. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo reembolso no valor de €2.597,87 

(Dois mil, quinhentos e noventa e sete euros e oitenta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE COLETORES 

DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS. PROPOSTA Nº 40/GAP/2021. ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.  Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

1. A coberto do processo de licenciamento nº 172/79 e da Licença de 

Obras nº 255/1979, de 10 de abril de 1979, João Rodrigues Alves do Rio 

procedeu à construção de uma habitação, num prédio rústico situado, à 

data, em Caminho da Fonte ou Quelha das Hortas, freguesia e concelho 

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

2. Tal prédio, que adquiriu natureza urbana, encontra-se inscrito 

sob o artigo 2670, na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior, 

concelho de Chaves e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o número 1673/20090402, encontrando-se inscrito pela apresentação 
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2004, de 22 de janeiro de 2021 a favor de Paula Cristina Videira do 

Rio, por sucessão hereditária do referido João R. A. Rio. ----------- 

3. E, mediante o processo nº 623/21, veio a atual proprietária, Paula 

C. V. Rio, solicitar o destaque de uma parcela de terreno, do aludido 

prédio, tendo vindo a constatar-se a necessidade de proceder à 

constituição de uma servidão administrativa, referente à implantação 

no subsolo, do retroidentificado prédio, de dois coletores, um de 

águas residuais e outro de águas pluviais, com ligação à Rua Dom 

Jerónimo Contador de Argote, numa extensão de 69 metros, cujo interesse 

público se encontra compreendido na prossecução das atribuições 

municipais no domínio do ambiente e saneamento básico, previstas na 

alínea k), do nº2, do artigo 23 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação em vigor. ------------------------------------------------ 

4. Tais condutas públicas subterrâneas, implicam a oneração do 

prédio, em causa, com a constituição de uma faixa de servidão com a 

área de 276,00m, sendo 69,00 metros de comprimento e 4,00 metros de 

largura, em conformidade com o previsto no artigo 8º do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, alterado 

e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro. ----------------   

5. A constituição da servidão para a passagem dos coletores, junto 

ao muro de vedação da confrontação norte do prédio, com a área total 

de 276,00m2, correspondente ao comprimento de 69,00 metros e à largura 

de 4,00 metros, a contar do limite do prédio, implica: -------------- 

a) A ocupação permanente do subsolo na zona da instalação dos 

coletores; --------------------------------------------------------- 

b) A proibição de mobilizar o solo a mais de 50 centímetros de 

profundidade, numa faixa de 4 metros a contar do limite (muro de 

vedação) do prédio; ------------------------------------------------- 

c) Proibição de plantio de árvores e arbustos numa faixa de 4 

metros a contar do limite (muro de vedação) do prédio; -------------- 

d) Proibição de qualquer construção a uma distância inferior a 

4 metros a contar do limite (muro de vedação) do prédio; ------------ 

e) Os atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou a 

qualquer título possuidores do prédio, ficam obrigados a respeitar e 

reconhecer o ónus constituído, bem como a zona aérea e a subterrânea 

de incidência, mantendo livre a respetiva área e a consentirem, sempre 

que se mostre necessário, o acesso e ocupação, de obras de construção, 

reparação, manutenção e exploração dos coletores. ------------------- 

6. A constituição de servidão administrativa, pode dar direito a 

indemnização, nos termos do nº2 do artigo 8 do referido Código quando: 

a) Inviabilizem a utilização que vinha sendo dada ao bem, 

considerado globalmente; -------------------------------------------- 

b) Inviabilizem qualquer utilização do bem, nos casos em que 

estes não estejam a ser utilizados; ou ------------------------------ 

c) Anulem completamente o seu valor económico. ---------------- 

7.  Sendo certo que, no caso individual e concreto, nenhuma das 

situações se verifica, não havendo, assim, indemnização, tendo a 

interessada já manifestado, informalmente, a sua concordância. ------ 

2 . Proposta -------------------------------------------------------- 

Assim, pelas razões expostas, ao abrigo das disposições combinadas 

previstas no artigo 8º e, com as devidas adaptações, no nº1 do Artigo 

10º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 

de setembro, alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de 

setembro, e para efeitos da alínea vv), do nº1, do artigo 33º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, proponho à câmara 

municipal a aprovação do seguinte: ---------------------------------- 
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a) Adote resolução de constituição de servidão administrativa de 

aqueduto subterrâneo, com uma faixa de servidão com a área de 276,00m2, 

correspondendo a 69,00 metros de comprimento e 4,00 metros de largura, 

a onerar o prédio urbano inscrito sob o artigo 2670, na matriz predial 

da freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1673/20090402, 

propriedade de Paula Cristina Videira do Rio, residente na Rua dos 

Gafos, nº 27, 5400-288 Valdanta, Chaves, aprovando, simultaneamente, 

a planta com a representação da respetiva faixa da servidão e os ónus 

identificados nas alíneas a) a e) do nº 5; -------------------------- 

b) Que a referida servidão venha a ser titulada por contrato 

gratuito, legitimando o presidente da câmara a proceder à sua outorga 

nos termos antes expressos; ----------------------------------------- 

c) Que se proceda à notificação da decisão que vier a ser 

praticada à interessada, dispensando-se a realização de audiência 

prévia, ao abrigo do disposto na alínea e), do nº1, do artigo 124 do 

Código do Procedimento Administrativo, em virtude da mesma já se ter 

pronunciado sobre a matéria no âmbito do Processo nº 623/21, da Divisão 

de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística. ------------------ 

Chaves, 2 de dezembro de 2021. -------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

Certidão permanente da descrição do prédio; ------------------------- 

Planta. ------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº614/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº614/DA/2021, identificada em epígrafe, 

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

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 11/11/2021, registo de entrada 21660/21, que se 

anexa, da Junta de Freguesia de Sanfins referente ao Senhor Sérgio 

Esteves Martins, com uma instalação de água n.º 32280, veio, de modo 

sumário, solicitar a “revisão dos valores debitados”, em virtude de 

ter sido confrontado com uma fatura de consumo de água exagerado, 

ocasionado por um problema de uma rotura, que originou perda 

inadvertida de água e que não foi detetada atempadamente, em virtude 

de se tratar de uma pessoa invisual.--------------------------------  

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 
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redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Sergio Esteves Martins, 

é responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas no seu 

sistema predial.---------------------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

1. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

2. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

3. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados,  a saber:--------------- 

1. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;------- 

2. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

3. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 32280, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º533/21, de 11 de novembro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas,  sugere-se que o presente assunto seja encaminhado 
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à próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

1. Retificação da fatura n.º 0210792021/0049020488  tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 0m3.--------------------------------------------------------- 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 468m3 (468-0).--------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------  

Chaves, 17 de novembro de 2021-------------------------------------- 

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

com competências delegadas------------------------------------------ 

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

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

17.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº621/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº621/DA/2021, identificada em epígrafe, 

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

I – Antecedentes------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 12/11/2021, registo de entrada 15388/21, que se 

anexa, o Senhor Carlos Afonso Borges, com uma instalação de água n.º 

308200, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos valores 

debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura de 

consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente, em virtude de se tratar de uma pessoa invisual.------- 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 
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Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Carlos Afonso Borges, 

é responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas no seu 

sistema predial.---------------------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

1. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

2. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

3. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados,  a saber:--------------- 

1. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;------- 

2. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

3. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 32280, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º586/21, de 18 de novembro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas,  sugere-se que o presente assunto seja encaminhado 

à próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

1. Retificação da fatura n.º 0100792021/0037096407  tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 4m3.--------------------------------------------------------- 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 71m3 (75-4).----------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 19 de novembro de 2021-------------------------------------- 

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

com competências delegadas------------------------------------------ 
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(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

19.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº634/DA/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 DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº635/DA/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 DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº636/DA/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 DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº637/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 6. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

7. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº638/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 7. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº639/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 8. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. REFATURAÇÃO DE DUAS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº640/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 9. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

24.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. REFATURAÇÃO DE DUAS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº645/DA/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 10. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

26.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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11. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE TARIFÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS PARA O ANO DE 2022. INFORMAÇÃO 

Nº592/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº592/DA/2021, identificada em epígrafe, 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A atividade do serviço de regulação do serviço público de abastecimento 

de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 

urbanos tem sido objeto de desenvolvimentos muito significativos no 

quadro de princípios comuns de que se destacam: --------------------- 

a. “(…) Princípio da recuperação dos custos, nos termos do qual os 

tarifários dos serviços de águas e resíduos devem permitir a 

recuperação tendencial dos custos económicos e financeiros decorrentes 

da sua provisão, em condições de assegurar a qualidade do serviço 

prestado e a sustentabilidade das entidades gestoras, operando num 

cenário de eficiência de forma a não penalizar indevidamente os 

utilizadores com custos resultantes de uma ineficiente gestão dos 

sistemas;----------------------------------------------------------- 

b. Princípio da utilização sustentável dos recursos hídricos, nos 

termos do qual os tarifários dos serviços de águas devem contribuir 

para a gestão sustentável dos recursos hídricos através da 

interiorização tendencial dos custos e benefícios que estão associados 

à sua utilização, penalizando os desperdícios e os consumos mais 

elevados;----------------------------------------------------------- 

c. Princípio da prevenção e da valorização, nos termos do qual as 

tarifas dos serviços de gestão de resíduos devem contribuir para evitar 

e reduzir a produção de resíduos, incentivando a adesão dos 

utilizadores finais aos sistemas de recolha seletiva de materiais e à 

valorização de resíduos;--------------------------------------------- 

d. Princípio da defesa dos interesses dos utilizadores, nos termos do 

qual os tarifários devem assegurar uma correta proteção do utilizador 

final, evitando possíveis abusos de posição dominante por parte da 

entidade gestora, no que se refere à continuidade, qualidade e custo 

para o utilizador final dos serviços prestados, e no que respeita aos 

mecanismos de sua supervisão e controlo, que se revelam essenciais em 

situações de monopólio;---------------------------------------------- 

e. Princípio, da acessibilidade económica, nos termos do qual os 

tarifários devem atender à capacidade financeira dos utilizadores 

finais, na medida necessária a garantir o acesso tendencialmente 

universal aos serviços de águas e resíduos;-------------------------- 

f. Princípio da autonomia das entidades titulares, nos termos do qual 

a presente Recomendação procura respeitar a autonomia do Poder Local, 

sem prejuízo da prossecução dos objetivos fundamentais que a norteiam 

(...) (in Recomendação 1/2009 do IRAR).------------------------------ 

ENQUADRAMENTO LEGAL------------------------------------------------- 

• A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e o Regime 

Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008, 

de 11 de junho), que determinam, em consonância com o Direito 

Comunitário, a evolução do regime das tarifas dos serviços de águas 

no sentido da tendencial recuperação do investimento inicial, da 

realização de novos investimentos de expansão, modernização e 

substituição das infraestruturas e da manutenção, a reparação e a 

renovação de todos os bens e equipamentos afetos aos serviços.------- 

• A anterior Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 

janeiro) que, no mesmo sentido, determinou que as prestações a fixar 

pelos municípios relativas aos serviços de abastecimento público de 
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água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos 

devem garantir a cobertura dos custos direta e indiretamente 

suportados com a prestação desses mesmos serviços.------------------- 

• O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, e alterações 

subsequentes através do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de junho e da 

Lei n.º 12/2014, de 6 de março, que estabelece o regime jurídico dos 

serviços municipais e intermunicipais de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, 

sujeitando-os aos poderes de regulação da entidade reguladora 

sectorial.---------------------------------------------------------- 

• A Recomendação n.º 1/2009 do ex-IRAR, que foi a primeira 

recomendação tarifária especificamente dirigida a promover a 

harmonização da estrutura tarifária a nível nacional e uma maior 

transparência nos preços praticados, tendo em consideração: (i) 

recuperação dos custos incorridos pela entidade gestora numa situação 

de eficiência produtiva; e (ii) equidade com garantia de 

acessibilidade económica aos estratos de consumidores economicamente 

mais débeis.-------------------------------------------------------- 

• A Recomendação n.º 2/2010 da ERSAR (ex-IRAR), que definiu com 

detalhe os critérios de cálculo para a formação dos tarifários 

aplicáveis, o modelo geral do tarifário, os limites mínimos e máximos 

das tarifas fixas e variáveis, os tarifários especiais, incluindo os 

de natureza social e os contornos das incidências subjetiva e objetiva 

do sistema tarifário. É também aqui recomendado que o eventual período 

de adaptação dos vários sistemas às recomendações tarifárias não 

ultrapassasse os cinco anos.----------------------------------------- 

• Ao abrigo dos novos estatutos e através da sua Deliberação n.º 

928/2014, a ERSAR já aprovou um novo Regulamento Tarifário do Serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos que estabeleceu um vasto conjunto de 

orientações vinculativas nomeadamente sobre a tipologia de atividades 

de serviço de gestão de RSU abrangidas, a incidência e a estrutura 

tarifária distinguindo entre os serviços prestados às entidades 

gestoras dos destinados a utilizadores finais e o modelo de 

determinação de tarifas com uma definição detalhada dos proveitos e 

custos que podem ser considerados.----------------------------------- 

2 – FUNDAMENTAÇÃO---------------------------------------------------- 

Os serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais e de gestão de resíduos urbanos, estão sujeitos a um ciclo 

anual de revisão tarifária, sendo que nos últimos anos se tem 

verificado uma maior intervenção regulatória realizada no âmbito deste 

sector através da emissão da Recomendação IRAR n.º 01/2009 - Formação 

de tarifários aplicáveis aos utilizadores finais dos serviços públicos 

de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, da Recomendação 

ERSAR n.º 02/2010 - Critérios de cálculo para a formação de tarifários 

aplicáveis aos utilizadores finais dos serviços públicos de 

abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos) e da Recomendação 

ERSAR n.º 02/2018 - Tarifários sociais aplicáveis aos utilizadores 

domésticos e resíduos, que atualizou e substituiu a Recomendação IRAR 

n.º 01/2009.-------------------------------------------------------- 

Os Estatutos da ERSAR, aprovados pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março, 

atribuíram àquela entidade reguladora um poder-dever de elaborar e 

aprovar regulamentos tarifários para os serviços de águas, águas 

residuais e gestão de resíduos urbanos, com regras de definição, 

fixação, revisão e atualização dos tarifários.----------------------- 
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Os referidos Estatutos da ERSAR atribuíram ainda, àquela entidade 

reguladora, o poder de fixar as tarifas para os sistemas de 

titularidade estatal, avaliar e auditar a fixação e aplicação de 

tarifas nos sistemas de titularidade municipal, emitir recomendações 

sobre a conformidade dos tarifários dos sistemas municipais com o 

estabelecido no regulamento tarifário e demais legislação aplicável, 

fiscalizar e sancionar o seu incumprimento e, bem assim, de emitir 

instruções vinculativas quanto às tarifas a praticar pelos sistemas 

de titularidade municipal que não se conformem com as disposições 

legais e regulamentares em vigor.---Em linha com este reforço de 

intervenção da ERSAR neste domínio, o Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, na sua redação atual, determina que os regulamentos 

tarifários dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais urbanas a aprovar pelos municípios devem observar o 

disposto no regulamento tarifário aprovado pela entidade reguladora, 

encontrando-se as tarifas municipais sujeitas a parecer obrigatório 

da ERSAR.----------------------------------------------------------- 

Do vasto conjunto de obrigações que resultam dos instrumentos legais 

e regulamentares, salientam-se, por se revelarem de maior impacte no 

Município de Chaves, as seguintes:----------------------------------- 

• A obrigatoriedade de criação de taxas autónomas para os serviços 

de água, de abastecimento de saneamento e de gestão dos resíduos 

urbanos.------------------------------------------------------------ 

• A estruturação dos tarifários em componente fixa e variável, a 

progressividade da tarifa variável e a diferenciação tarifária entre 

utilizadores domésticos e não domésticos.---------------------------- 

• A criação de tarifários especiais de garantia de acessibilidade, 

quer com fins sociais ou destinados a famílias numerosas, quer para 

organizações de utilidade pública.----------------------------------- 

• A definição de níveis tarifários adequados à recuperação dos 

custos.------------------------------------------------------------- 

Atendendo ao exposto, o Município de Chaves iniciou o processo de 

revisão da matéria regulamentar tarifária dos serviços prestados na 

área do abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão 

de resíduos urbanos.------------------------------------------------- 

Tal atualização resultou na elaboração do presente documento, que 

pretende ter em conta as orientações da ERSAR, mas nunca descurando 

as competências que cabem à autarquia local enquanto pessoa coletiva, 

e à qual cabe gerir os referidos serviços na prossecução do interesse 

próprio das suas populações.----------------------------------------- 

A proposta agora apresentada, a vigorar a partir de janeiro de 2022, 

foi efetuada no estrito cumprimento das recomendações e critérios de 

cálculo da ERSAR, sendo que todas as tarifas são aprovadas com quatro 

casas decimais.----------------------------------------------------- 

Torna-se assim imperativa a conformação da prática do Município de 

Chaves nos domínios das Águas Residuais e dos Resíduos Urbanos com as 

orientações regulamentares e legislativas aplicáveis às tarifas a 

praticar nestes domínios, razão central da atual proposta de 

Tarifários que agora se submetem à apreciação da Câmara, e que 

introduzem as seguintes alterações com entrada em vigor, a partir de 

1 de janeiro de 2022.------------------------------------------------ 

3 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO----------------- 

3.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

3.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 
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A tarifa fixa do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por dia.--------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores domésticos com contador 

de diâmetro nominal de 15mm a 25mm, adotou-se a seguinte expressão:-- 

Tf
AD =Tfr

AD x Ktf
AD------------------------------------------------------------------------------------ 

Tf
AD – Tarifa fixa de abastecimento para utilizadores domésticos, valor 

definido num intervalo entre € 0,0500 e € 0,1500/dia;---------------- 

Tfr
AD- Tarifa fixa de referência;------------------------------------- 

Ktf
AD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora, 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.------------------ 

Adotando-se a tarifa fixa de referência (Tfr
AD) de € 0,0667 e o 

coeficiente de disponibilidade de 1,3000, a tarifa fixa para 

utilizadores domésticos com contadores de diâmetro nominal inferior a 

25mm é:------------------------------------------------------------- 

Tf
AD = Tfr

AD x Ktf
AD = €0,0667 x 1,3000 = € 0,0867/dia------------------- 

Aos utilizadores domésticos cujo contador possua um diâmetro nominal 

de 40mm a 65mm, igual ou superior a 80mm, deve aplicar-se a tarifa 

fixa prevista para utilizadores não domésticos, no valor de € 0,1952 

e € 0,2928, respetivamente.------------------------------------------ 

3.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por m3.---------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma 

progressiva, de acordo com os seguintes escalões de consumo:--------- 

• 1.º escalão: até 5m3;--------------------------------------------- 

• 2.º escalão: superior a 5 e até 15m3;----------------------------- 

• 3.º escalão: superior a 15 e até 25m3;---------------------------- 

• 4.º escalão: superior a 25m3.------------------------------------- 

O valor final da componente variável devida pelo utilizador deve ser 

calculado pela soma das parcelas correspondentes a cada escalão.----- 

Tv
AD = Tv1

AD+ Tv2
AD+ Tv3

AD+ Tv4
AD------------------------------------------------------------------- 

Tv
AD – Tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tv1
AD – Tarifa variável do 1.º escalão, a definir num intervalo entre 

€ 0,3000 e € 0,9000/m3;---------------------------------------------- 

Tv2
AD – Tarifa variável do 2.º escalão;------------------------------- 

Tv3
AD – Tarifa variável do 3.º escalão;------------------------------- 

Tv4
AD – Tarifa variável do 4.º escalão.------------------------------- 

Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv2
AD – Coeficiente do 2.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv2
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv2

ADmax=2,5000).------------------ 

Tv3
AD = Tv2

AD x Ktv3
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv3
AD – Coeficiente do 3.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv3
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv3

ADmax=2,5000).------------------ 

Tv4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv4
AD – Coeficiente do 4.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv4
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv4

ADmax=2,5000).--------------

Adotando-se como valor da tarifa variável do 1.º escalão, um valor 

intermédio no intervalo de € 0,3000 a € 0,9000 preconizado, fixa-se 

esta tarifa em € 0,4977.--------------------------------------

Definindo os coeficientes de escalão de 1,8111 (Ktv2
AD), 1,7899 (Ktv3

AD), 

1,7782 (Ktv4
AD), valores enquadrados no intervalo de 1,5000 a 2,5000 

preconizados, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis por escalão:--- 

• 1.º escalão (até 5m3) = TV1
AD = €0,4977/m3;----------------------- 
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• 2.º escalão (superior a 5 e até 15m3) = Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD = 

€0,4977 x 1,8111 = € 0,9014/m3;-------------------------------------- 

• 3.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = TV3
AD= Tv2AD x Ktv3AD = 

€0,9014 x 1,7899 = € 1,6134/m3;-------------------------------------- 

• 4.º escalão (superior a 25m3) = TV4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD = €1,6134 x 

1,7782 = € 2,8689/m3.------------------------------------------------ 

3.2 – Utilizadores não domésticos--------------------------------

3.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para utilizadores não 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por dia.--------------------------- 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos seguintes termos:------------------------------------- 

• 1.º nível de 15mm a 25mm;-------------------------------------- 

• 2.º nível de 40mm a 65mm;-------------------------------------- 

• 3.º nível igual ou superior a 80mm;---------------------------- 

A tarifa fixa prevista para o 1.º nível terá um valor superior ao da 

tarifa fixa aplicável a utilizadores domésticos.--------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores não domésticos com contador 

de diâmetro nominal de 15mm a 25mm, correspondente ao 1.º nível, 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND------------------------------------------------------------------------------- 

Tf1
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 15mm a 25mm - (1.º nível);-------------------------------- 

Tf
AD- Tarifa fixa relativa a contadores domésticos de diâmetro nominal 

de 15mm a 25mm;------------------------------------------------------ 

Ktf1
AND – Coeficiente de diferenciação do 1.º nível, entre um valor 

mínimo de 1,5000 e máximo de 3,0000.--------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores não domésticos com contador 

de diâmetro nominal de 40mm a 65mm, correspondente ao 2.º nível, 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND------------------------------------------------------------------------------ 

Tf2
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 40mm a 65mm - (2.º nível);-------------------------------- 

Tf1
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 15mm a 25mm - (1.º nível);-------------------------------- 

Ktf2
AND – Coeficiente de diferenciação do 2.º nível, entre um valor 

mínimo de 1,5000 e máximo de 3,0000.--------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores não domésticos com contador 

de diâmetro nominal igual ou superior a 80mm, correspondente ao 3.º 

nível, adotou-se a seguinte expressão:------------------------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND------------------------------------------------------------------------------ 

Tf3
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal igual ou superior a 80mm (3.º nível);------------------------ 

Tf2
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 40mm a 65mm (2.º nível);---------------------------------- 

Ktf3
AND – Coeficiente de diferenciação do 3.º nível, entre um valor 

mínimo de 1,5000 e máximo de 3,0000.--------------------------------- 

Adotando-se o valor de 1,5000 para o coeficiente de diferenciação do 

1.º nível (Ktf1), de 1,5000 para o coeficiente de diferenciação do 2.º 

nível (Ktf2) e de 1,5000 para o coeficiente de diferenciação do 3.º 

nível (Ktf3), obtêm-se as seguintes tarifas fixas para os contadores 

não domésticos de diâmetros de 15mm a 25mm, de 40mm a 65mm e iguais 

ou superiores a 80mm, respetivamente:-------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0867 x1,5000 = € 0,1301/dia-------------------- 



                                                                F. 208 

                                                                  _____________________ 

 
Tf2

AND = Tf1
AND x Ktf2

AND= 0,1301 x 1,5000 = € 0,1952/dia----------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,1952 x 1,5000 = € 0,2928/dia----------------- 

3.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável para utilizadores não domésticos (Tv
AND) deve ser, de 

acordo com a recomendação da ERSAR, igual à tarifa do 3.º escalão, 

aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:---------------- 

Tv
AND = Tv3

AD= €1,6134/m3-------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – Tarifário especial---------------------------------------------

3.3.1 – Associações de carácter social e beneficência------------

3.3.1.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,0867/dia.-----------------------------

3.3.1.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do 1.º escalão, 

aplicada a utilizadores domésticos, no valor de € 0,4977/m3.--------- 

3.3.2 – Freguesias-----------------------------------------------

3.3.2.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.------------------------------

3.3.2.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa de compra do Município 

à entidade fornecedora em alta para o ano de 2022, no valor de € 

0,5594/m3.-------------------------------------------------------

3.3.3 – Perdas de água acidentais, ocasionais e não reincidentes-

3.3.3.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.------------------------------

3.3.3.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa de compra do Município 

à entidade fornecedora em alta para o ano de 2022, acrescido de 20%, 

no valor total de € 0,6713/m3.--------------------------------------- 

3.3.4 – Obras----------------------------------------------------

3.3.4.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador não 

doméstico, no valor de € 0,1301/dia.-----------------------------

3.3.4.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do 1.º escalão, 

aplicada a utilizadores não domésticos, no valor de € 1,6134/m3.----- 

3.3.5 – Empresas Públicas----------------------------------------

3.3.5.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador não 

doméstico, no valor de € 0,1301/dia. -------------------------------- 

3.3.5.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável aplicada a 

utilizadores não domésticos, no valor de € 1,6134/m3. --------------- 

3.4 – Tarifário social-------------------------------------------

Propõe-se a criação de um tarifário social com redução nas tarifas 

quanto a utilizadores domésticos, tendo como critério de elegibilidade 

a demonstração de que o agregado familiar possui um rendimento bruto 

englobável, para efeitos de IRS, inferior a 1,5 vezes o valor anual 

da retribuição mínima garantida. A redução recomendada, no caso do 

serviço de abastecimento, deve concretizar-se através da isenção das 

tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utilizador das tarifas 

variáveis do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 m³.-------- 

3.4.1 – Tarifa fixa----------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.------------------------------

3.4.2 – Tarifa variável------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do serviço de 

abastecimento para utilizadores domésticos.-------------------------- 
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A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma 

progressiva, de acordo com os seguintes escalões de consumo:--------- 

• 1.º escalão (até 15m3) = € 0,4977/m3;--------------------------- 

• 2.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = € 1,6134/m3;----------- 

• 3.º escalão (superior a 25m3) = € 2,8689/m3.-------------------- 

3.5 – Tarifário para famílias numerosas------------------------------ 

3.5.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para famílias numerosas deve 

ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para famílias numerosas, adotou-se o mesmo 

procedimento utilizado para o cálculo da tarifa fixa para utilizadores 

domésticos.--------------------------------------------------------- 

A tarifa fixa para famílias numerosas com contadores de diâmetro 

nominal inferior a 25mm é:------------------------------------------- 

Tf
AD = € 0,0867/dia--------------------------------------------------- 

Para famílias numerosas, cujo contador possua um diâmetro nominal de 

40mm a 65mm e igual ou superior a 80mm, deve aplicar-se a tarifa fixa 

no valor de € 0,1952/dia e € 0,2928/dia, respetivamente.------------- 

3.5.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para famílias numerosas 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por m3.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 5+3*n m3) = € 0,4977/m3;----------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5+3*n e até 15+3*n m3) = € 0,9014/m3; -- 

• 3.º escalão (superior a 15+3*n e até 25+3*n m3) = € 1,6134/m3; - 

• 4.º escalão (superior a 25+3*n m3) = € 2,8689/m3.--------------- 

3.6 – Utilizadores de pequenos aglomerados rurais consumidores de água 

fornecida pela empresa Águas do Norte e de consumidores com captações 

com consumo de energia----------------------------------------------- 

3.6.1 – Utilizadores domésticos-------------------------------------- 

3.6.1.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por dia.--------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa, com redução de 23% em relação à tarifa proposta 

para o utilizador doméstico, no valor de € 0,0667/dia. -------------— 

3.6.1.2 – Tarifa variável--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa variável do serviço de 

abastecimento para utilizadores domésticos. A tarifa variável do 

serviço de abastecimento para estes utilizadores deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3.-------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 5m3) = TV1
AD = € 0,4977/m3;---------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5 e até 15m3) = Tv2
AD = € 0,9014/m3;------ 

• 3.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = TV3
AD= €1,6134m3;------- 

• 4.º escalão (superior a 25m3) = TV4
AD = € 2,8689/m3.------------- 

3.6.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------

3.6.2.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para utilizadores não 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por dia.--------------------------- 



                                                                F. 210 

                                                                  _____________________ 

 
A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos seguintes termos:------------------------------------- 

• 1.º nível de 15mm a 25mm;-------------------------------------- 

• 2.º nível de 40mm a 65mm;-------------------------------------- 

• 3.º nível igual ou superior a 80mm;---------------------------- 

Propõe-se uma tarifa, com redução de 23% em relação à tarifa proposta 

para o utilizador não doméstico:------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0667 x1,5000 = € 0,1002/dia-------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,1002 x 1,5000 = € 0,1503/dia----------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,1503 x 1,5000 = € 0,2255/dia----------------- 

3.6.2.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

(Tv
AND) deve ser, de acordo com a recomendação da ERSAR, igual à tarifa 

do 3.º escalão, aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:- 

Tv
AND = Tv3

AD= € 1,6134/m3------------------------------------------------------------------------ 

3.6.3 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação de um tarifário social com redução nas tarifas 

quanto a utilizadores domésticos, tendo como critério de elegibilidade 

a demonstração de que o agregado familiar possui um rendimento bruto 

englobável, para efeitos de IRS, inferior a 1,5 vezes o valor anual 

da retribuição mínima garantida. A redução recomendada, no caso do 

serviço de abastecimento, deve concretizar-se através da isenção das 

tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utilizador das tarifas 

variáveis do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 m³.-------- 

3.6.3.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.------------------------------

3.6.3.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do serviço de 

abastecimento para utilizadores domésticos.-------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 15m3) = € 0,4977/m3;--------------------------- 

• 2.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = € 1,6134/m3;----------- 

• 3.º escalão (superior a 25m3) = € 2,8689/m3.-------------------- 

3.6.4 – Tarifário para famílias numerosas------------------------

3.6.4.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

tarifa fixa do serviço de abastecimento para famílias numerosas deve 

ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para famílias numerosas, adotou-se o mesmo 

procedimento utilizado para o cálculo da tarifa fixa para utilizadores 

domésticos.--------------------------------------------------------- 

A tarifa fixa para famílias numerosas com contadores de diâmetro 

nominal inferior a 25mm é:------------------------------------------- 

Tf
AD = € 0,0667/dia--------------------------------------------------- 

3.6.4.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para famílias numerosas 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por m3.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma 

progressiva, de acordo com os seguintes escalões de consumo:--------- 

• 1.º escalão (até 5+3*n m3) = € 0,4977/m3;----------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5+3*n e até 15+3*n m3) = € 0,9014/m3;--- 

• 3.º escalão (superior a 15+3*n e até 25+3*n m3) = € 1,6134/m3;-- 

• 4.º escalão (superior a 25+3*n m3) = € 2,8689/m3.--------------- 
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3.6.5 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

3.6.5.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,0667/dia.-----------------------------

3.6.5.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do 1.º escalão, 

aplicada a utilizadores domésticos, no valor de € 0,4977/m3.--------- 

3.7 – Utilizadores de pequenos aglomerados rurais com captações sem 

consumo energia----------------------------------------------------- 

3.7.1 – Utilizadores domésticos----------------------------------

3.7.1.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por dia.--------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa, com redução de 50% em relação à tarifa proposta 

para o utilizador doméstico de pequenos aglomerados rurais 

consumidores de água fornecida pela empresa Águas do Norte e de 

consumidores com captações com consumo de energia, no valor de € 

0,0334/dia.---------------------------------------------------------

3.7.1.2 – Tarifa variável--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa, com redução de 25% em relação à tarifa proposta 

para o utilizador doméstico de pequenos aglomerados rurais 

consumidores de água fornecida pela empresa Águas do Norte e de 

consumidores com captações com consumo de energia.------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para estes utilizadores 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por m3.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 5m3) = TV1
AD = € 0,3733/m3;---------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5 e até 15m3) = Tv2
AD = € 0,6761/m3;------ 

• 3.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = TV3
AD= € 1,2101m3;------ 

• 4.º escalão (superior a 25m3) = TV4
AD = € 2,1518/m3.------------- 

3.7.2 – Utilizadores não domésticos----------------------------------

3.7.2.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para utilizadores não 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por dia.--------------------------- 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos seguintes termos:------------------------------------- 

• 1.º nível de 15mm a 25mm;-------------------------------------- 

• 2.º nível de 40mm a 65mm;-------------------------------------- 

• 3.º nível igual ou superior a 80mm;---------------------------- 

Propõe-se uma tarifa, com redução de 50% em relação à tarifa proposta 

para o utilizador não doméstico de pequenos aglomerados rurais 

consumidores de água fornecida pela empresa Águas do Norte e de 

consumidores com captações com consumo de energia:------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0334 x1,5000 = € 0,0501/dia-------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,0501 x 1,5000 = € 0,0752/dia----------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,0752 x 1,5000 = € 0,1128/dia--------------

3.7.2.2 – Tarifa variável------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

(Tv
AND) deve ser, de acordo com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa 

do 3.º escalão, aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:- 

Tv
AND = Tv3

AD= € 1,2101/m3------------------------------------------------------------------------ 
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3.7.3 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação de um tarifário social com redução nas tarifas 

quanto a utilizadores domésticos, tendo como critério de elegibilidade 

a demonstração de que o agregado familiar possui um rendimento bruto 

englobável, para efeitos de IRS, inferior a 1,5 vezes o valor anual 

da retribuição mínima garantida. A redução recomendada, no caso do 

serviço de abastecimento, deve concretizar-se através da isenção das 

tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utilizador das tarifas 

variáveis do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 m³.-------- 

3.7.3.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.------------------------------

3.7.3.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa variável do serviço de 

abastecimento para utilizadores domésticos de pequenos aglomerados 

rurais consumidores de água fornecida pela empresa Águas do Norte e 

de consumidores com captações com consumo de energia.---------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para estes utilizadores 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por m3.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 15m3) = € 0,3733/m3;--------------------------- 

• 2.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = € 1,2101m3;------------ 

• 3.º escalão (superior a 25m3) = € 2,1518/m3.-------------------- 

3.7.4 – Tarifário para famílias numerosas------------------------

3.7.4.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do serviço de abastecimento para famílias numerosas deve 

ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento utilizado para o cálculo da tarifa fixa para 

utilizadores domésticos.-------------------------------------------- 

A tarifa fixa para famílias numerosas com contadores de diâmetro 

nominal inferior a 25mm é:------------------------------------------- 

Tf
AD = € 0,0334/dia-----------------------------------------------

3.7.4.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para famílias numerosas 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por m3.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma 

progressiva, de acordo com os seguintes escalões de consumo:-------- 

• 1.º escalão (até 5+3*n m3) = € 0,3733/m3;----------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5+3*n e até 15+3*n m3) = € 0,6761/m3;--- 

• 3.º escalão (superior a 15+3*n e até 25+3*n m3) = €1,2101/m3;--- 

• 4.º escalão (superior a 25+3*n m3) = € 2,1518/m3.--------------- 

3.7.5 – Associações de carácter social e beneficência----------------

3.7.5.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,0334/dia.-----------------------------

3.7.5.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do 1.º escalão, 

aplicada a utilizadores domésticos, € 0,3733/m3.--------------------- 

4. - CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO-------------------- 

4.1. Utilizadores domésticos----------------------------------------- 

4.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 
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No cálculo da tarifa fixa para utilizadores domésticos (Tf

SD), seguindo-

se a orientação da ERSAR, adotou-se a seguinte expressão:------------ 

Tf
SD = Tf

SD × Ktf 
SD---------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
SD - Tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos--------- 

Ktf
SD - Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo de 

1,0000 e máximo de 3,0000.-------------------------------------------

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf 
SD) de 1,0000, valor 

enquadrado no intervalo de 1,0000 a 3,0000 preconizado, obtém-se a 

tarifa fixa de saneamento para utilizadores não domésticos, no valor 

de € 0,1000/dia.----------------------------------------------------- 

Tf
SD = Tf

SD × Ktf 
SD----------------------------------------------------------------------------------

(Tf
SND) = 0,1000 x 1,0000 = € 0,1000/dia.--------------------------

4.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável para utilizadores domésticos (Tv
SD) deve 

ser, de acordo com a recomendação da ERSAR, aplicada uma determinada 

percentagem à componente variável do serviço de abastecimento.------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do volume de águas residuais 

recolhidas durante o período objeto de faturação.-------------------- 

A tarifa variável deve ser determinada pela aplicação de um coeficiente 

de custo, específico de cada entidade gestora, à tarifa variável média 

do serviço de abastecimento devida pelo utilizador doméstico.-------- 

O valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento é o que 

resulta do rácio, apurado em cada fatura, entre o somatório dos valores 

da componente variável do serviço faturados em cada escalão e o 

somatório dos volumes faturados em cada escalão, corrigidos de 

eventuais acertos.--------------------------------------------------

Para o efeito, adotou-se a seguinte expressão:----------------------- 

Tv 
SD = Tvm

AD × Ktv
SD--------------------------------------------------------------------------------- 

Tvm
AD - Tarifa variável média do serviço de abastecimento;------------ 

Ktv
SD - Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.------------------------ 

Como o valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento 

apurado para cada utilizador, em cada fatura, depende da distribuição 

dos consumos faturados pelos escalões, resulta que a tarifa variável 

do serviço de saneamento para utilizadores domésticos também é uma 

tarifa por escalões.------------------------------------------------- 

Adotando-se como valor da tarifa variável do 1.º escalão, um valor 

intermédio no intervalo de € 0,3000 a € 0,9000 preconizado, fixa-se 

esta tarifa em € 0,4977.---------------------------------------------

Definindo os coeficientes de escalão de 1.2047 (Ktv1
SD), 1.7350 (Ktv2

SD), 

1.7327, (Ktv3
SD), 1,7306 (Ktv4

SD), valores enquadrados no intervalo de 

1,5000 a 2,5000 preconizado, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis 

por escalão:-------------------------------------------------------- 

• 1.º escalão (até 5m3) = TV1
SD = Tv1

AD x Ktv1
SD = €0,4977/ m³ x 1,2047 

= € 0,5996/m³;------------------------------------------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5 e até 15m3) = Tv2
SD = Tv

AD x Ktv2
SD = 

€0,5996/ m³ x 1,7350 = € 1,0403/m³;---------------------------------- 

• 3.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = TV3
SD= Tv2AD x Ktv3SD = 

€1,0403/ m³ x 1,7327 = € 1,8025/m³;---------------------------------- 

• 4.º escalão (superior a 25m3) = TV4
SD = Tv3

AD x Ktv4
SD = €1,8025/ m³ 

x 1,7306 = € 3,1194/m³.---------------------------------------------- 

4.2. Utilizadores não domésticos---------------------------------

4.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores não domésticos (Tf
SND), 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tf
SND = Tf

SD × Ktf 
SND-------------------------------------------------------------------------------- 
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Tf

SD - Tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos,-------- 

Ktf
SND - Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1,0000 e máximo de 3,0000.----------------------------------------

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf 
SND) de 1,5000, valor 

enquadrado no intervalo de 1,0000 a 3,0000 preconizado, obtém-se a 

tarifa fixa de saneamento para utilizadores não domésticos, no valor 

de € 0,1500/dia.----------------------------------------------------- 

Tf
SND = 0,1000 x 1,5000 = € 0,1500/dia.----------------------------

4.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável para utilizadores não domésticos (Tv
SND), 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tv
SND = Tv 

AND × Ktv 
SND------------------------------------------------------------------------------ 

Tv
AND - Tarifa variável de abastecimento para utilizadores não 

domésticos;---------------------------------------------------------

Ktv
SND - Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo de 0,8000 e máximo de 1,5000.------------------------ 

Como a tarifa variável do serviço de abastecimento recomendada para 

utilizadores não domésticos é linear, a tarifa variável de saneamento 

para estes utilizadores não obedece a escalões.---------------------- 

Adotando-se um coeficiente de custo específico (Ktv
SND) de 0,8187, valor 

enquadrado no intervalo de 0,8000 a 1,5000, preconizado, obtém-se a 

tarifa variável de saneamento para utilizadores não domésticos, no 

valor de € 1,3209/ m³.----------------------------------------------- 

TV
SND = 1,6134 x 0,8187 = € 1,3209/ m³.------------------------------- 

4.3 – Tarifários especiais-------------------------------------------

4.3.1 – Associações de carácter social e beneficência----------------

4.3.1.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de €0,1000/dia.----------------------------------

4.3.1.2 – Tarifa variável--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa, no valor de € 0,6324/m3.----------------------- 

4.3.2 – Utilizadores sem consumo de água dos sistemas municipais e de 

pequenos aglomerados------------------------------------------------

4.3.2.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,1000/dia.---------------------------------

4.3.2.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa variável, tendo por base o volume médio de água 

abastecida aos utilizadores com características similares, atendendo, 

em particular, à dimensão do agregado familiar, no âmbito do território 

abrangido pela entidade gestora, com um consumo de 3m3 fixo verificado 

no ano anterior, no valor de € 0,5996/m3.---------------------------- 

4.3.3- Empresas Públicas -------------------------------------------- 

4.3.3.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador não 

doméstico, no valor de € 0,1500/dia. -------------------------------- 

4.3.3.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável aplicada a 

utilizadores não domésticos, no valor de € 1,3209/m3. --------------- 

4.4 – Tarifário social-------------------------------------------

Propõe-se a criação de um tarifário social com redução nas tarifas 

quanto a utilizadores domésticos, tendo como critério de elegibilidade 

a demonstração de que o agregado familiar possui um rendimento bruto 

englobável, para efeitos de IRS, inferior a 1,5 vezes o valor anual 

da retribuição mínima garantida. A redução recomendada no caso do 

serviço de saneamento, deve concretizar-se através da isenção das 

tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utilizador das tarifas 
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variáveis do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 m³.--------

4.4.1 – Tarifa fixa----------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.------------------------------

4.4.2 – Tarifa variável------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável do serviço de 

saneamento para utilizadores domésticos.----------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 15m3) = € 0,5996/m3;--------------------------- 

• 2.º escalão (superior a 15 e até 25m3) = € 1,8025/m3;----------- 

• 3.º escalão (superior a 25m3) = € 3,1194/m3.-------------------- 

4.5 – Tarifário para famílias numerosas--------------------------

4.5.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do serviço de saneamento para famílias numerosas deve 

ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para famílias numerosas, adotou-se o mesmo 

procedimento utilizado para o cálculo da tarifa fixa de utilizadores 

domésticos.--------------------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa fixa do serviço de saneamento para utilizadores 

domésticos (Tf
SD) no valor de € 0,1000/dia.--------------------------- 

4.5.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para famílias numerosas 

deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e 

ser expressa em euros por m3.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (até 5+3*n m3) = € 0,5996/m3;----------------------- 

• 2.º escalão (superior a 5+3*n e até 15+3*n m3) = € 1,0403/m3;--- 

• 3.º escalão (superior a 15+3*n e até 25+3*n m3) = € 1,8025/m3;-- 

• 4.º escalão (superior a 25+3*n m3) = € 3,1194/m3.--------------- 

4.6 – Serviços auxiliares – Limpeza de fossas com camião cisterna-Para 

o serviço auxiliar de limpeza de fossas com camião cisterna propõe-se 

uma tarifa fixa no valor de € 7,0000 e uma tarifa variável, aplicada 

ao volume de água residual recolhida, no valor de € 3,5000/m3.-------

5 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS---- 

5.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

5.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores domésticos (Tf
RD), seguindo-

se a orientação da ERSAR, adotou-se a seguinte expressão:------------ 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD----------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos;- 

Tfr
RD – Tarifa fixa de referência de gestão de resíduos para 

utilizadores domésticos;-------------------------------------------- 

Ktf
RD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 2,0000;------------------ 

Adotando-se o valor recomendado para a tarifa fixa de referência (Tfr
RD) 

de €0,1000/dia e definido um coeficiente de disponibilidade (Ktf
RD) de 

1,0000, valor enquadrado no intervalo de 0,5000 a 2,0000 preconizado, 

obtém-se a tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos para utilizadores 

domésticos, no valor de € 0,0867/dia.-------------------------------- 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD = 0,1000 x 0,8667 = € 0,0867/dia--------------------

5.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável para utilizadores domésticos, adotou-se 

à seguinte expressão:------------------------------------------------ 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD----------------------------------------------------------------------------------- 
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Tv

RD – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tvm
AD – Tarifa variável do serviço de abastecimento, apurado em cada 

factura;------------------------------------------------------------

Ktv
RD – Coeficiente de custo específico de gestão de resíduos, definido 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 2,000.------------------- 

Adotando-se um coeficiente específico de gestão de resíduos (Ktv
RD) de 

0,7093, o valor da tarifa variável de gestão de resíduos para 

utilizadores domésticos (Tv
RD) seria de:------------------------------ 

Tv
RD = Tv

AD x Ktv
RD ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
RD = Tv

AD x 0,7093--------------------------------------------------- 

Para a determinação do volume (VRD) sobre o qual incide a tarifa 

variável de gestão de resíduos para utilizadores domésticos (Tv
RD), 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

VRD = VAD x Kvolr
RD---------------------------------------------------------------------------------- 

VRD – Volume sobre o qual incide a tarifa variável de gestão de resíduos 

para utilizadores domésticos;---------------------------------------- 

VAD – Volume de abastecimento faturado;------------------------------ 

Kvolr – Coeficiente de recolha de referência, estimado no valor de 

0,7000.-------------------------------------------------------------

Adotando-se o coeficiente de referência, o volume sobre o qual incide 

a tarifa variável do serviço de gestão de resíduos para utilizadores 

domésticos seria de:------------------------------------------------- 

VRD = VAD x Kvolr
RD --------------------------------------------------- 

VRD = VAD x 0,7000---------------------------------------------------- 

Considerando:------------------------------------------------------- 

CVRD – Componente variável do serviço de gestão de resíduos;---------- 

CVAD – Componente variável do serviço de abastecimento.--------------- 

CVRD = Tv
RD x VRD ------------------------------------------------------------------------------------- 

CVRD = Tv
RD x VRD, substituindo o valorTv

RD ----------------------------- 

CVRD = Tv
AD x 0,7093 x VRD -------------------------------------------- 

E considerando:----------------------------------------------------- 

CVAD = Tv
AD x VAD------------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
AD = CVAD / VAD-------------------------------------------------------------------------------------

Substituindo na fórmula anterior------------------------------------- 

CVRD = Tv
AD x 0,7093 x VRD -------------------------------------------- 

CVRD = CVAD / VAD x 0,7093 x VRD --------------------------------------- 

CVRD = CVAD / VAD x 0,7093 x VAD x 0,7000------------------------------- 

CVRD = CVAD x 0,7093 x 0,7000------------------------------------------ 

pelo que:----------------------------------------------------------- 

CVRD = 0,4965 x Tvm
AD x VAD----------------------------------------------------------------------- 

Se demonstra que a componente variável do serviço de gestão de resíduos 

urbanos é equivalente a uma percentagem da componente variável do 

serviço de abastecimento, sendo para o presente caso proposto, igual 

a 49%.-------------------------------------------------------------- 

Assim, propõe-se uma tarifa variável de gestão de resíduos urbanos 

para utilizadores domésticos, no valor de € 0,2471/m3.--------------- 

TV
RD = 0,4977 x 0,4965 = € 0,2471/m3------------------------------------------------------ 

5.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------------

5.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa para utilizadores não domésticos (Tf
RND), 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND--------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
RND – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos;- 
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Ktf

RND – Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1,5000 e máximo de 5,0000.----------------------------------------

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf
RND) de 1,5000, obtém-

se a tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos para utilizadores não 

domésticos, no valor de €0,1301/dia.--------------------------------- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND = 0,0867 x 1,5000 = € 0,1301/dia------------------- 

5.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável para utilizadores não domésticos (Tv
RND), 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND-------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
RND – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tv
AND – Tarifa variável de água para utilizadores não domésticos;----- 

Ktv
RND – Coeficiente de custo específico, definido no valor de 0,1770.- 

Adotando-se um coeficiente de custo específico (Ktv
RND) de 0,1770, 

obtém-se a tarifa variável de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos, no valor de €0,2856/m3.----------------- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND = 1,6134 x 0,1770 = € 0,2856/m3------------------------------ 

5.3 – Tarifário especial---------------------------------------------

5.3.1 – Associações de carácter social e beneficência------------

5.3.1.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,0867/dia.-----------------------------

5.3.1.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável para o 

utilizador doméstico, no valor de € 0,2471/m3.-----------------------

5.3.2 – Utilizadores sem consumo de água dos sistemas municipais e de 

pequenos aglomerados rurais------------------------------------------ 

5.3.2.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,0867/dia.-----------------------------

5.3.2.2 – Tarifa variável----------------------------------------

Propõe-se uma tarifa variável, tendo por base o volume médio de água 

abastecida aos utilizadores com características similares, atendendo, 

em particular, à dimensão do agregado familiar, no âmbito do território 

abrangido pela entidade gestora, com um consumo de 3m3 fixo verificado 

no ano anterior, no valor de € 0,2471/m3.---------------------------- 

5.3.3 - Empresas Públicas ------------------------------------------- 
5.3.3.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador não 

doméstico, no valor de € 0,1301/dia. -------------------------------- 

5.3.3.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável aplicada a 

utilizadores não domésticos, no valor de € 0,2856/m3. --------------- 

5.4 – Tarifário social-----------------------------------------------

Propõe-se a criação de um tarifário social com redução nas tarifas 

quanto a utilizadores finais domésticos, tendo como critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possui um 

rendimento bruto englobável, para efeitos de IRS, inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.----------------------- 

5.4.1 – Tarifa fixa--------------------------------------------------

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.----------------------------------

5.4.2 – Tarifa variável------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável para o 

utilizador doméstico, no valor de € 0,2471/m3.----------------------- 

5.5 – Tarifário para famílias numerosas------------------------------

5.5.1 – Tarifa fixa----------------------------------------------
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Propõe-se uma tarifa igual à tarifa proposta para o utilizador 

doméstico, no valor de € 0,0867/dia.-----------------------------

5.5.2 – Tarifa variável------------------------------------------

Propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa variável para o 

utilizador doméstico, no valor de € 0,2471/m3.----------------------- 

6 – TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS------------ 

As entidades gestoras municipais que asseguram a provisão do serviço 

de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão 

de resíduos em modelo de gestão direta devem preparar o processo de 

repercussão da taxa de recursos hídricos e da taxa de gestão de 

resíduos no tarifário aos utilizadores finais.----------------------- 

A entidade gestora “em baixa” deve considerar na repercussão da Taxa 

de Recursos Hídricos, designada por TRH, não só as taxas que lhe sejam 

diretamente liquidadas pela ARH, mas também aquelas que lhe sejam, por 

sua vez, repercutidas pela entidade gestora do sistema “em alta”, 

neste caso a empresa Águas do Norte, S.A.---------------------------- 

O Município de Chaves paga anualmente a TRH à autoridade ambiental - 

Agência Portuguesa do Ambiente, pela utilização que faz dos recursos 

hídricos, nomeadamente a captação de água, ocupação do domínio público 

hídrico e a rejeição de águas residuais), e deve repercutir o respetivo 

valor ao utilizador final, de forma a incentivar uma utilização 

sustentável deste recurso.------------------------------------------- 

O Município de Chaves paga a Taxa de Gestão de Resíduos, designada por 

TGR à entidade em alta – RESINORTE, S.A., pela quantidade de resíduos 

depositados em aterro, e deve repercutir o respetivo valor ao 

utilizador final, de forma a incentivar a prevenção e redução dos 

resíduos produzidos.------------------------------------------------ 

No sentido de dar cumprimento às recomendações do setor, foram 

efetuados os cálculos de repercussão das taxas de recursos hídricos e 

de gestão de resíduos no tarifário, que para além de pretender corrigir 

algumas distorções tarifárias existentes, permitirá compensar o 

benefício que resulta da utilização privativa do domínio público 

hídrico, o custo ambiental inerente às atividades suscetíveis de 

causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os 

custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização 

e garantia da quantidade e qualidade das águas.---------------------- 

A proposta que ora se apresenta, para vigorar a partir de 1 de janeiro 

de 2022, foi desenvolvida no estrito cumprimento das recomendações e 

critérios de cálculo da ERSAR e pressupõem alterações ao tarifário 

atualmente em vigor.------------------------------------------------- 

A base tributável da taxa de recursos hídricos é constituída por seis 

componentes e traduz-se pela seguinte fórmula:----------------------- 

Taxa = A + E + I + O + U + S----------------------------------------- 

A componente A corresponde à utilização privativa de águas do domínio 

público hídrico do Estado;------------------------------------------- 

A componente E corresponde à descarga, direta ou indireta, de efluentes 

sobre os recursos hídricos, suscetível de causar impacte 

significativo;------------------------------------------------------ 

A componente I corresponde à extração de inertes do domínio público 

hídrico do Estado;--------------------------------------------------- 

A componente O corresponde à ocupação de terrenos do domínio público 

do Estado e à criação de planos de água;----------------------------- 

A componente U corresponde à utilização privativa de águas, qualquer 

que seja a sua natureza ou regime legal, sujeitas a planeamento e 

gestão pública, suscetível de causar impacte significativo;---------- 

A componente S corresponde à utilização privativa de águas, qualquer 

que seja a sua natureza ou regime legal, calculada pela aplicação de 
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um valor de base ao volume de água captado ou utilizado para os 

sistemas de água de abastecimento público, expresso em m3.----------- 

6.1 - Captação de água e ocupação de terrenos do domínio público 

hídrico do Estado (DPHE) pelas infraestruturas do sistema de 

abastecimento de água------------------------------------------------ 

No cálculo da taxa de recursos hídricos de abastecimento a repercutir 

sobre os utilizadores finais, adotou-se o seguinte procedimento:----- 

TRHA,U,O referente a 2020 =TRH A,U,O paga à APA + TRHA,U,O paga às Águas Norte = 3.617,0750€ 

+ 91.560,3500€ = 95.177,4250€----------------------------------------

TRHA,U,O aplicar em 2022 = TRHA,U,O referente a 2020 / Volume de água que entrou no sistema 

(2º 2020 – 1º 2021)
  = 95.177,4250€ / 3 062 702 m3----------------------------------------- 

TRHA,U,O aplicar em 2022 = 0,0311 €/m
3------------------------------------------------------------- 

Os cálculos foram efetuados com base nos dados do 2º semestre de 2020 

e do 1º semestre de 2021.-------------------------------------------- 

6.2 - Descarga de efluentes e ocupação do domínio público hídrico do 

Estado pelas infraestruturas de recolha, drenagem e tratamento de 

efluentes----------------------------------------------------------- 

No cálculo da taxa de recursos hídricos de águas residuais a repercutir 

sobre os utilizadores finais, adotou-se o seguinte procedimento:----- 

TRHE,O referente a 2020 =TRH E,O paga à APA + TRHE,O paga às Águas Norte = 1.685,9360€ 

+23.660,0800€ = 25.346,0160€----------------------------------------- 

TRHE,O aplicar em 2022 = TRHE,O referente a 2020 / Volume de água residual recolhida (2º 2020 

– 1º 2021)= 25.346,0160€ / 3 326 228 m
3----------------------------------------------------- 

TRHE,O aplicar em 2022 = 0,0076 €/m
3--------------------------------------------------------------- 

Os cálculos foram efetuados com base nos dados do 2º semestre de 2020 

e do 1º semestre de 2021.-------------------------------------------- 

6.3 - Repercussão da taxa de gestão de resíduos sobre os utilizadores 

finais-------------------------------------------------------------- 

A repercussão da TGR aos utilizadores finais deve ser feita de forma 

autónoma e desagregada na fatura, mas estando sujeita às mesmas 

condições de faturação das tarifas relativas aos serviços de águas e 

resíduos a que se referem, nomeadamente no que respeita ao prazo de 

pagamento, aos juros de mora por atraso no pagamento e à taxa de IVA 

aplicável.---------------------------------------------------------- 

No cálculo da taxa de gestão de resíduos a repercutir sobre os 

utilizadores finais, adotou-se o seguinte procedimento:-------------- 

TGR referente a 2020 = TGR paga à APA + TGR paga à Resinorte = € 86,1600 + € 197.468,1200 

= € 197.554,2800----------------------------------------------------- 

GR aplicar em 2022 = TGR referente a 2020 / Volume de água que entrou no sistema (2º 2020 – 1º 

2021) = € 197.554,2800€ / 3 062 702 m
3---------------------------------------------------- 

TGR aplicar em 2022 = 0.0645 €/m3------------------------------------------------------------------ 

Os cálculos foram efetuados com base nos dados do 2.º semestre de 2020 

e do 1.º semestre de 2021.------------------------------------------- 

7 – DA PROPOSTA------------------------------------------------------ 

A presente proposta de tarifário do serviço de abastecimento público 

de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 

urbanos foi, em conformidade com o previsto no artigo 21.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, sujeita a parecer da Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas Resíduos.-------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

Submeter a presente proposta à próxima reunião do Executivo Municipal, 

nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro;------------------------------------------ 

a. Sequencialmente, deverá ser submetida a presente proposta à 

Assembleia Municipal para sua aprovação e dado conhecimento do teor 
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da deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, à 

Divisão de Ambiente;------------------------------------------------- 

b. Para esse efeito a Câmara Municipal de Chaves irá submeter toda 

a informação relativa à proposta de tarifário para 2022, no módulo de 

regulação económica do Portal da ERSAR.------------------------------ 

Anexa-se mapa resumo das tarifas propostas.-------------------------- 

Chaves, 02 de dezembro de 2021--------------------------------------- 

Técnica Superior---------------------------------------------------- 

(Eva de Moura Castro)------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DE 

02.12.2021. -------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração DO Sr. Presidente. ------------------------- 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, tendo feito uma 

breve apresentação da proposta, destacando que, embora se verifique 

um crescente aumento das taxas do “ERSAR” muito concretamente a Taxa 

de Recursos Hídricos e Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos, que têm 

como principal objetivo, a utilização, pelos cidadãos de forma mais 

responsável e ambientalmente sustentável deste recurso, na presente 

proposta de atualização de tarifário, a proposta em apreciação não 

preconiza, no que concerne à água e saneamento, qualquer incremento 

nos preços de venda ao público, porquanto à TRH é incorporada na 

tarifa/preço final, diferentemente do que se propõe para o tarifário 

do RSU, ou seja, uma ligeira atualização, na estrita medida da TGR, 

relativa ao período anual em questão. ------------------------------- 

Deu ainda nota da crescente eficiência do sistema de gestão de 

abastecimento público de água, traduzida, sobretudo, nas ações de 

substituição de condutas, substituição de contadores, melhoria da 

gestão comercial e introdução de sistemas de monitorização e deteção 

precoce de ruturas de água, o que permitiu passar, em 2017, de perdas 

de faturação de água de 70%, para, em 2020, de cerca de 50%. -------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse ainda que os projetos de eficiência 

hídrica em execução têm por desiderato permitir atingir, no horizonte 

de cinco anos, reduções de perda de água alinhadas com as melhores 

práticas do país. --------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo referido que 

a presente proposta mantém, no geral, as taxas da água iguais às do 

ano anterior, sendo sua opinião que o “preço” para o consumidor médio 

do 2 escalão de consumo doméstico é um pouco exagerado, podendo o 

mesmo merecer um pequeno ajustamento, tanto mais que o município 

diminuiu as perdas da rede de 70% para 50%. ------------------------- 

Havendo por isso razões para crer que o preço m3 da água poderia descer 

de forma significativa diminuindo o esforço financeiro que as famílias 

fazem para pagar este serviço. -------------------------------------- 

Agrava-se que para além deste serviço têm-se encargos significativos 

com a recolha de resíduos sólidos urbanos, com reflexos muito 

significativos nos orçamentos familiares. --------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido que o 

Senhor Vereador do PSD, Eng. Francisco Tavares, parece não ter 
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compreendido a fundamentação explicitada sobre a evolução dos 

tarifários em vigor no município de Chaves nos últimos anos, o impacto 

financeiro da TGR e da TRH no tarifário final, mas sobretudo a 

necessidade de manter o rumo da recuperação das perdas, de modo a 

garantir a sustentabilidade económico-financeira dos sistemas 

municipais de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos. ---------- 

Apesar dos resultados obtidos, nos últimos anos, no que concerne à 

redução das perdas de faturação, da água comprada às Águas do Norte, 

de 70% para 50%, a manutenção dos preços da água, saneamento e RSU 

está dependente da contínua melhoria de eficiência encetada. -------- 

Percebe-se, sob o ponto de vista político-partidário, o desejo de dar 

tudo a todos manifestado pelo Senhor Vereador do PSD, mas a realidade 

é outra, pois o fornecimento de serviços de bens essenciais de água, 

saneamento e lixo custam ao município de Chaves mais de 7 milhões de 

euros, que têm de ser financiados pelos respetivos utilizadores. - 

O compromisso deste executivo municipal é garantir a crescente 

sustentabilidade económico-financeira dos aludidos sistemas, através 

da crescente eficiência dos mesmos, de modo a evitar incremento do seu 

preço final. --------------------------------------------------------    

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Sr. Eng. 

Francisco Baptista Tavares e Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, e 

quatro votos a favor dos restantes membros deste órgão, concordar com 

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

mesma. ------------------------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 
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FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº3/UCP/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº39/UCP/2021. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, na sua atual redação, 

a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 24 de 

junho de 2021, autorizou a abertura de um procedimento por concurso 

público para prestação de serviços de operação, manutenção e 

conservação de Estações de Tratamento de Águas Residuais e Estações 

Elevatórias; ------------------------------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica “Vortal”, as propostas das seguintes empresas:- 

- Ambiágua – Gestão de Equipamentos de Água, S.A.; ------------------ 

- Agriser, Lda.; ---------------------------------------------------- 

- AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.; ---- 

- AGR – Engenharia e Serviços, Lda.; -------------------------------- 

- Biosmart – Soluções Ambientais, S.A.; ----------------------------- 

- Be Water, S.A.; --------------------------------------------------- 
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- Enviman – Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda.; ---------------- 

- DPM – Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda. --------------------- 

- Considerando que, no dia 24 de setembro de 2021, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória do lote 1 à empresa “AGS – 

Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.”, pelo valor 

de 334.316,88€ (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezasseis 

euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, e a adjudicação do lote 2 à empresa “AGS – Administração e 

Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.”, pelo valor de 334.316,88€ 

(trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezasseis euros e oitenta 

e oito cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor; ---------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; -------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, o concorrente “Be Water, S.A.” veio pronunciar-se em sede de 

audiência prévia quanto ao sentido de decisão plasmado no relatório 

preliminar; -------------------------------------------------------- 

- Considerando que, após análise detalhada das alegações apresentadas 

pela empresa “Be Water, S.A.”, o júri, deliberou, julgar improcedentes 

todas as alegações apresentadas pelo referido concorrente, não sendo 

as mesmas suscetíveis de alterar o sentido de adjudicação perfilhado 

no relatório preliminar; -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

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

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

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Que seja aprovada a minuta do contrato, em anexo, nos termos do 

disposto no n. º1 do artigo 98.º do CCP; ---------------------------- 

c) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designado 

como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, o Técnico Superior, Eng.º Paulo Branco. ------------- 

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

Chaves, 29 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

CONCURSO PÚBLICO N.º3/UCP/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ---------------------------------------------- 

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

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro, do ano de dois mil e 

vinte e um, pelas dez horas, no gabinete do Chefe da Divisão de 

Ambiente, da Câmara Municipal de Chaves, reuniu o júri designado para 

análise do procedimento identificado em epígrafe e cujo Anúncio de 

Procedimento n.º 9615/2021 publicado em Diário da República datado de 

26 de julho de 2021, constituído pelos seguintes membros: ----------- 
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- Presidente do Júri: Delmar Fernandes, Chefe da Divisão Ambiente; -- 

- 1º membro efetivo: Eva Castro, Técnica Superior; ------------------ 

- 2º membro efetivo: Tânia Oliveira, Técnica Superior; -------------- 

A presente reunião teve em vista dar cumprimento a um duplo objetivo, 

na esteira, do disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos 

Públicos, a saber: -------------------------------------------------- 

- Apreciação de eventuais sugestões e/ou observações apresentadas 

pelos concorrentes que formalizaram proposta contratual, no âmbito do 

presente procedimento concursal, avaliando, sequencialmente, a sua 

pertinência em vista à eventual modificação do sentido de adjudicação 

exarado no relatório preliminar elaborado, sobre a matéria, em 23 de 

setembro último, e levado, oportunamente, ao conhecimento de todos os 

concorrentes interessados; ------------------------------------------ 

- Cumprido tal desiderato, tornar definitivo o teor do relatório 

preliminar anteriormente mencionado, depois de, devidamente, 

ponderadas as observações apresentadas pelos concorrentes, ao abrigo 

do direito de audiência prévia legalmente regulado no artigo 147º do 

Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------- 

I – Das alegações apresentadas em sede de audiência dos interessados 

1. Em sede de audiência prévia dos interessados tendo como escopo o 

teor do relatório preliminar, oportunamente, elaborado pelo júri e 

levado ao conhecimento de todos os concorrentes, dentro do prazo 

legalmente estabelecido, veio o concorrente Be Water, S.A., na 

sequência da respetiva notificação produzida, para o efeito, pelo 

júri, através de requerimento registado na plataforma eletrónica no 

pretérito dia 01 de outubro, a apresentar as suas alegações no intuito 

de tentar contrariar o sentido de adjudicação. ---------------------- 

2. Refira-se, preliminarmente, que o mencionado requerimento de 

participação, contextualizado no âmbito do direito de participação de 

todos os interessados/concorrentes na decisão final que venha a ser 

praticada pela entidade adjudicante, foi apresentado dentro do prazo, 

legalmente, fixado, para o efeito, não se registando quaisquer razões 

de natureza formal e/ou material que possam obstar à sua apreciação.  

3. Em defesa da sua posição subjetiva no âmbito do procedimento 

concursal ora em apreciação, a entidade concorrente, ora alegante, 

invoca, o seguinte: ------------------------------------------------- 

BE WATER, S.A., com o número único de matrícula e pessoa coletiva 502 

646 802, com sede Avenida Conde de Valbom, n.º 30, 3.ª, 1050-068 Lisboa 

(doravante “Concorrente” ou “Requerente”), concorrente no âmbito do 

procedimento pré-contratual acima identificado, tendo sido notificada 

do Relatório Preliminar de análise e avaliação das propostas, 

publicado na plataforma VortalGOV a 24.09.2021, vem, ao abrigo do 

disposto no artigo 147.º do Código dos Contratos Públicos (“CCP”), 

conjugado com a Cláusula 19.ª do Programa do Procedimento (“PP”), 

apresentar a sua pronúncia ao abrigo do direito de audiência prévia, 

o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos: ---------------- 

I. ENQUADRAMENTO ---------------------------------------------------- 

1. Em 26.07.2021, foi publicado o anúncio do procedimento n.º 

9615/2021, na II Série do Diário da República n.º 118, tendo como 

objeto contratual a “Prestação de Serviços de Operação, Manutenção e 

Conservação de Estações de Tratamento de Águas Residuais e das Estações 

Elevatórias”. ------------------------------------------------------ 

2. Nos termos da Cláusula 8.ª do PP, foi fixado como critério de 

adjudicação o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade monofator correspondente a um único aspeto da execução do 

contrato a celebrar, designadamente o preço, nos termos da al. b) do 

n.º 1 do artigo 74.º do CCP. ---------------------------------------- 
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3. Mais foi fixado, como preço base, nos termos da Cláusula 2.ª/2.1 

do Caderno de Encargos (“CE”), o montante de € 1.140.660,00 €. ------ 

Existindo divisão por lotes foi fixado nos termos da Cláusula 2.ª/2.1 

do Caderno de Encargos (“CE”), os seguintes montantes por lote: ----- 

Lote I – (570.330,00€), não incluindo o imposto sobre o valor 

acrescentado. ------------------------------------------------------ 

Lote II – (570.330,00 €) não incluindo o imposto sobre o valor 

acrescentado. ------------------------------------------------------ 

4. Após a abertura das propostas pelo Exmo. Júri do Procedimento, 

constatou-se a apresentação de oito propostas pelos seguintes 

Concorrentes: ------------------------------------------------------ 

- AMBIÁGUA - Gestão de Equipamentos de Água, S.A, --------------- 

- Agriservir, Lda; ---------------------------------------------- 

- AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A; - 

- AGR - Engenharia e Serviços Lda; ------------------------------ 

- Biosmart - Soluções Ambientais, S.A; -------------------------- 

- Be Water, S.A; ------------------------------------------------ 

- ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda; ------------- 

- DPM - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda ------------------ 

(Cfr., RELATÓRIO PRELIMINAR, datado de 24.09.2021, cit., p. 1). ----- 

5. Apresentando a empresa Manvia uma declaração a informar, que no 

âmbito do presente procedimento, não seria possível proceder a 

formalização de uma proposta de preço, não cumprindo, assim o n. º1 

do artigo 56º do CCP. ----------------------------------------------- 

(Cfr., RELATÓRIO PRELIMINAR, datado de 24.09.2021, cit., p. 2). ----- 

6. Todavia, efetuada a análise das propostas submetidas pelos 

Concorrentes no âmbito do procedimento pré-contratual ora em questão, 

entendeu o Exmo. Júri do Procedimento excluir as seguintes propostas: 

Propor a exclusão do concorrente DPM - Tratamento de Águas e Ar 

Ambiente, Lda, será excluído, uma vez que não apresentou qualquer 

proposta; ---------------------------------------------------------- 

Propor a exclusão dos concorrentes Biosmart - Soluções Ambientais, 

S.A. e ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda , de acordo 

com a alínea d), ponto 2, do artigo 70º do CCP, uma vez que apresentam 

um preço contratual superior ao preço base. ------------------------- 

(Cfr., RELATÓRIO PRELIMINAR, datado de 24.09.2021, cit., p. 2 e 3). - 

7. Mais entendeu o Exmo. Júri do Procedimento, após aplicação do 

critério de adjudicação sobre as propostas admitidas no presente 

procedimento propor a adjudicação ao Concorrente AGS- Administração e 

Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.: ---------------------------- 

Propor, nos termos do disposto no nº1 do artigo 73º do CCP, a 

adjudicação do Lote 1 à empresa AGS - Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S.A., num total estimado de 334 316,88 € e a 

adjudicação do Lote 2 à empresa AGS - Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S.A., num total estimado de 334 316,88 €; -- 

(Cfr., RELATÓRIO PRELIMINAR, datado de 24.09.2021, cit., p. 3). ----- 

8. Contudo, a ora concorrente não se conforma com o projeto de decisão 

deliberado pelo Exmo. Júri do Procedimento, o qual propõe a adjudicação 

à proposta apresentada pela Concorrente AGS – Administração e Gestão 

de Sistemas de Salubridade, S.A. ------------------------------------  

9. Na verdade, entende a ora Concorrente que só por mero lapso de 

análise do Exmo. Júri do Procedimento as proposta apresentadas pelos 

Concorrentes, Ambiágua – Gestão de Equipamentos de Água, S.A., 

Agriservir, Lda, AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade, S.A., AGR-Engenharia e Serviços Lda., não foram 

excluídas. --------------------------------------------------------- 
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10. Pela simples razão que as propostas supra mencionadas deveriam ser 

excluídas nos termos da alínea a) e c) do n.º 2 do artigo 70 do CCP, 

ao não apresentar os documentos da proposta solicitados e violarem 

atributos legais. --------------------------------------------------- 

11. As propostas referenciadas no ponto 9 do presente documento 

(sublinhado nosso) devem ser excluídas pelo simples facto de violar 

várias disposições do PP e do CE, violações que determinam, 

inelutavelmente, sem possibilidade de sanação, a exclusão destes 

concorrentes. ------------------------------------------------------ 

Vejamos melhor, ----------------------------------------------------- 

II. DA APRESENTAÇÃO DE ATRIBUTOS QUE VIOLAM OS PARÂMETROS BASE FIXADOS 

NAS PEÇAS CONCURSAIS ------------------------------------------------ 

12. Nos termos da Cláusula 14.ª do PP foi fixado que os documentos que 

acompanham a proposta eram os seguintes: ---------------------------- 

“a) Documento Europeu Único de Contratação Pública – DEUCP, nos termos 

do n.º 6 do artigo 57º do CCP; -------------------------------------- 

b) Declaração, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 69.ºdo Código 

do procedimento Administrativo. ------------------------------------- 

c) De outros documentos que o concorrente apresente por os considerar 

indispensáveis e que contenham os atributos da proposta, de acordo com 

os quais o concorrente se dispõe a contratar; ----------------------- 

d) Os documentos referidos devem ser assinados pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para o obrigar. --------------------- 

13. Mais, foi fixado em sede de esclarecimentos em resposta ao pedido 

de esclarecimentos de um concorrente: ------------------------------- 

2. Artigo 14º - Documentos que acompanham a proposta vs Lote I e Lote 

II: ---------------------------------------------------------------- 

a. Uma vez que o concurso é composto por dois lotes, confirma-se que 

todos os documentos do artigo 14.º devem ser apresentados para os dois 

lotes? Ou seja, confirma-se a submissão dos documentos do artigo 14.º 

para o Lote I e a submissão dos documentos do artigo 14.º para o Lote 

II? ---------------------------------------------------------------- 

Resposta: Sim, a submissão deverá ser feita lote a lote. ------------ 

(Cfr., Pedido de Esclarecimentos, datado de 10.08.2021, cit., p. 8).  

14. Da conjugação do Anúncio Internacional do Concurso, Programa de 

Procedimentos, Caderno de Encargos, partes integrantes do processo 

administrativo em curso é prevista que a adjudicação será feita por 

lotes e que, consequentemente, as propostas apresentadas devem ser 

autónomas para cada um dos lotes, “entendendo-se como tal propostas 

que contenham todos os documentos exigidos nos termos do Programa do 

Concurso para o Lote em causa”, situação reforçada em sede de 

esclarecimentos conforme ponto 13 do presente documento (negrito 

nosso). ------------------------------------------------------------ 

15. Pelo que, da interpretação integrada destes preceitos, só pode 

resultar que a cada lote corresponde uma proposta que, por sua vez, 

deve integrar, separadamente, todos os documentos obrigatórios e 

exigidos pelas normas do procedimento. ------------------------------ 

16. Ora, analisados os documentos que acompanham as propostas 

apresentadas pelos Concorrentes, Agriservir, Lda., AGS – Administração 

e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., AGR-Engenharia e Serviços 

Lda. verifica-se sem margem para dúvida que os documentos que 

acompanham a proposta não foram apresentados para o lote I e lote II, 

como solicitado pelo Exmo. Júri do Procedimento, mas sim como um todo, 

sendo comuns aos dois lotes. ---------------------------------------- 

17. O único concorrente que apresenta os documentos que acompanham a 

proposta nos termos da Cláusula 14.ª do PP, CE e Esclarecimentos, para 

o lote I e para o lote II é a BE Water, S.A, (sublinhado nosso). ---- 
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Ou seja, cada concorrente que pretenda candidatar-se aos dois lotes, 

como aliás o fez – e bem – a concorrente ora Pronunciante Be Water, 

deve apresentar duas propostas distintas, cada uma correspondendo a 

um lote e cada uma englobando todos os documentos obrigatórios e 

exigidos pelo Programa do Concurso e pelo CCP. ---------------------- 

18. Por isso, apresentar um único ou mais documentos, obrigatórios 

como comuns às duas propostas – quando se exige que cada proposta seja 

apresentada em separado e com todos os respetivos documentos - só pode 

equivaler à falta de apresentação de documentos obrigatórios, com a 

necessária consequência legal de exclusão da proposta, conforme 

resulta do disposto nos art.ºs 57.º, n.º 1, alínea c), e 146.º, n.º 

2, alínea d), ex vi n.º 1, do art. 148.º do CCP. -------------------- 

19. É isso que sucede, justamente, com a proposta dos concorrentes 

Agriservir, Lda., AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade, S.A., AGR-Engenharia e Serviços Lda. (negrito nosso). -- 

20. E nem se diga que, por se tratar de um formalismo, não deve ser 

considerado para efeitos de exclusão imediata das propostas, já que, 

conforme bem destaca a melhor Doutrina[1] “o formalismo procedimental 

tem – mais do que na generalidade dos procedimentos, e com a óbvia 

exceção dos procedimentos sancionatórios – uma função de garantia de 

interesses substanciais relevantes, como em matéria de concorrência, 

igualdade, transparência e imparcialidade, não podendo as suas 

formalidades, nessa medida, ser menosprezadas em benefício de uma 

ideia de permanente celeridade e economicidade do procedimento.” ----  

[1] MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA / RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Concursos 

e Outros Procedimentos de Contratação Pública, Almedina, 2011, p. 929.  

21. Assim, as propostas dos concorrentes Agriservir, Lda., AGS – 

Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., AGR-

Engenharia e Serviços Lda., ao serem constituída por vários documentos 

obrigatórios para cada lote como comuns aos dois lotes, desde logo o 

Documento Europeu Único de Contratação Pública (doravante “DEUCP”), 

no qual diga-se em abono da verdade e com exceção do concorrente AGR 

-Engenharia e Serviços Lda, nem é mencionado a que lote os concorrentes 

pretendem candidatar-se, exigido pela alínea a), do artigo 14 do PP, 

mas também exigido pela alínea b) e c) do artigo 14º do PP, deve ser 

excluída nos termos e para os efeitos supra explanados. ------------- 

22. Note-se que, a propósito especificamente do Documento Único de 

Contratação Pública (doravante “DEUCP”), por imposição legal, as 

propostas dos concorrentes Agriservir, Lda., AGS – Administração e 

Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., AGR-Engenharia e Serviços 

Lda. sempre deveriam contemplar um DEUCP para cada lote. ------------ 

23. Afinal, resulta do Anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2016/7 

da Comissão de 5 de Janeiro de 2016, que estabelece o formulário-tipo 

do Documento Europeu Único de Contratação Pública, aplicável 

diretamente na Ordem Jurídica Portuguesa, que “[s]e os contratos forem 

divididos em lotes e os critérios de seleção divergirem consoante os 

lotes, deve ser preenchido um DEUCP para cada lote”. ---------------- 

24. Deste modo, e tendo ainda em conta que o DEUCP é um documento 

exigido pela alínea a), do n.º 1 do art.º 14.º do Programa do Concurso, 

a falta de apresentação deste só pode implicar a exclusão da proposta, 

nos termos dos arts. 57.º, n.º 1, alínea c), e 146.º, n.º 2, alínea 

e) do CCP. ---------------------------------------------------------- 

25. No mesmo sentido tem decidido a Jurisprudência[2]: “ii) Discordamos, 

porém, das instâncias, quando entenderam que nenhuma norma existe no 

CCP que permita ou determine a exclusão por falta de apresentação do 

“DEUCP” nos casos em que o mesmo seja obrigatório. Em nossa opinião, 

o art. 146° nº 2 d) do CCP, ao prever a exclusão das propostas que não 
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incluam todos os documentos exigidos nos termos do disposto nos nºs 1 

e 2 do art. 57°, está a abranger a falta de apresentação do “DEUCP”, 

quando obrigatória, na medida em que o n° 6 deste art. 57° faz 

substituir pelo “DEUCP”, em determinados procedimentos, o Anexo 1, 

requerido no n° 1, alínea a); assim, em tais procedimentos, a falta 

de “DEUCP” equivalerá à falta do Anexo 1 nos restantes procedimentos, 

sancionada pela exclusão prevista naquele art. 146° n° 2 d), por 

referência ao art.57º nºs 1 a) e 6.” -------------------------------- 

[2] Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11 de Setembro de 

2019, Processo n.º 0829/18.3BEAVR. ---------------------------------- 

26. Finalmente, é muito claro no nas cláusulas 2.1 e 2.3 do caderno 

de encargos ao estipular que “a aquisição de serviços compreende 2 

(dois) lotes”, e que “O critério de adjudicação é o da proposta 

economicamente mais vantajosa, sendo a avaliação do preço, o único 

aspeto da execução do contrato a celebrar. A adjudicação será feita 

lote a lote”. ------------------------------------------------------- 

27. Conclui-se assim, de forma evidente, que as propostas apresentadas 

pelas concorrentes Agriservir, Lda., AGS – Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S.A., AGR-Engenharia e Serviços Lda devem ser 

excluídas, por falta de apresentação de documentos obrigatórios em 

cada lote, tal como é exigido pelo Programa do Concurso e pelo CCP, 

como determina o art.º 146.º, n.º 2, alínea d), do CCP. ------------- 

Termos em que, se requer a exclusão das propostas apresentadas pelas 

concorrentes Agriservir, Lda., AGS – Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S.A., AGR-Engenharia e Serviços Lda e 

consequentemente seja reordenada a ordenação das propostas e, 

consequentemente, elaborado Relatório Final no qual se ordene a 

proposta da ora Requerente em primeiro lugar, com a consequente 

proposta de adjudicação.  ------------------------------------------- 

Pela requerente. ---------------------------------------------------- 

II – Do dever de ponderação das alegações apresentadas -------------- 

O júri responsável pelo procedimento em causa, procedeu à análise da 

pronúncia apresentada pelo concorrente Be Water, S.A. --------------- 

Sobre a matéria, em causa, o artigo 14º do Programa de Procedimento 

definia os documentos que acompanham a proposta, muito concretamente: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública – DEUCP, nos termos 

do nº6 do artigo 57º do CCP; ---------------------------------------- 

b) Declaração, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Código 

do Procedimento Administrativo; ------------------------------------- 

c) De outros documentos que o concorrente apresente por os considerar 

indispensáveis e que contenham os atributos da proposta, de acordo com 

os quais o concorrente se dispõe a contratar; ----------------------- 

d) Os documentos referidos devem ser assinados pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para o obrigar. --------------------- 

Sequencialmente, em sede de esclarecimentos, o concorrente “BE Water, 

S.A”. colocou a seguinte questão: ----------------------------------- 

“Uma vez que o concurso é composto por dois lotes, confirma-se que 

todos os documentos do artigo 14.º devem ser apresentados para os dois 

lotes? Ou seja, confirma-se a submissão dos documentos do artigo 14.º 

para o Lote I e a submissão dos documentos do artigo 14.º para o Lote 

II?”, tendo o júri dado como resposta: sim, a submissão deverá ser 

feita lote a lote. -------------------------------------------------- 

Em resposta ao esclarecimento solicitado, o júri respondeu que “Sim, 

a submissão deverá ser feita lote a lote”. -------------------------- 

É, pois, com base em tais elementos que se deverá analisar o 

argumentário apresentado pelo concorrente e que aponta no sentido de 

exclusão das propostas dos concorrentes Agriservir, Lda., AGS – 
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Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., AGR-

Engenharia e Serviços Lda. ------------------------------------------ 

Antes de avançar para uma análise mais aprofundada relativamente à 

questão suscitada pela concorrente, importa, desde já, referir que a 

exclusão de uma proposta tem sempre, na sua génese, a violação de 

aspetos/formalidades essenciais do procedimento e que, à partida, não 

são passíveis de saneamento sem colocar, em causa, os princípios da 

transparência, da imparcialidade e da concorrência, diga-se, 

essenciais para a boa formação dos contratos públicos. -------------- 

Tanto mais, que o próprio legislador reconheceu a necessidade de 

admitir, quando não estejam em causa formalidades essenciais, a 

possibilidade de sanação de tais irregularidades, por forma  a evitar 

“exclusões desproporcionais e prejudiciais para o interesse público”, 

como se lê, aliás, no preambulo do anteprojeto do n.º 3, do artigo 

72º, do CCP. -------------------------------------------------------- 

Por outro lado, o Documento Europeu Único de Contratação Pública 

(DEUCP) é um documento utilizado nos concursos com publicidade 

internacional, pelo qual o proponente declara que possui uma situação 

financeira e capacidade para participar num procedimento de 

contratação pública. ------------------------------------------------ 

Tal documento teve como objetivo primordial a simplificação 

significativa do acesso a oportunidades de contratação além-

fronteiras, substituindo uma série de provas documentais e formulários 

anteriormente utilizados nos procedimentos de contratação pública na 

União Europeia. ----------------------------------------------------- 

Aqui chegados, importa, desde logo, frisar que os concorrentes 

apresentaram, efetivamente, os documentos exigidos pelo caderno de 

encargos, só que não o fizerem de maneira autónoma. ----------------- 

Ou seja, os concorrentes apresentaram os documentos comuns aos dois 

lotes em uma só vez. ------------------------------------------------ 

Significa, isto, portanto, que não é correto afirmar que os 

concorrentes, em causa, não apresentaram os documentos que continham 

os termos ou condições relativas a aspetos da execução do contrato não 

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos e aos quais esta 

autarquia pretende que aqueles se vinculem. ------------------------- 

Em bom rigor, tais documentos foram apresentados, embora de forma 

menos indicada. ----------------------------------------------------- 

Tendo por base tais premissas, impõe-se, agora, analisar se, à luz dos 

princípios norteadores da contratação pública, incluindo o interesse 

pública, existe fundamento para a exclusão automática das propostas 

referidas pelo concorrente exponente. ------------------------------- 

A verdade é que não nos parece que assim seja. ---------------------- 

De facto, importa aqui relembrar que sempre assistiria ao júri, no 

caso, a faculdade de recorrer ao mecanismos de suprimento de 

irregularidades previsto no n.º 3, do artigo 72º, do CCP, convidando, 

ao abrigo de tal instituto jurídico, os concorrentes a esclarecer se 

os documentos apresentados se referem a ambos os lotes ou, em última 

instância, a entregar o duplicado dos mesmos. ----------------------- 

Atenda-se, porém, que, se por um lado, se consegue extrair, com 

relativa facilidade, que os documentos, em causa, se referem aos dois 

lotes, solicitar aos concorrentes que apresentem, agora, o duplicado 

de documentos que, em bom rigor, já constam do respetivo processo 

revestiria um claro excesso de formalismos. ------------------------- 

Desde logo porque os documentos são iguais para os dois lotes. ------ 

Além disso, o que se pretende com a entrega dos referidos documentos 

é que os concorrentes se vinculem, quer relativamente ao lote 1, quer 

relativamente ao lote 2, aos termos e condições impostos pela entidade 
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adjudicante, ainda que relacionados com aspetos não submetidos à 

concorrência, desiderato que, no caso em análise, nos parece 

assegurado. -------------------------------------------------------- 

Tanto mais que a alternativa, caso se seguisse a tese avançada pela 

exponente, seria excluir as propostas, entre elas, aquela que reúne 

as condições para ser a vencedora, por falta de documentos que, em bom 

rigor, foram entregues pelos concorrentes. -------------------------- 

Tal solução iria, desde logo, colidir com o princípio do interesse 

público, nas suas dimensões de eficácia, eficiência e economicidade, 

com um claro impacto financeiro no contrato a celebrar, revelando-se, 

assim, desajustada, desproporcional, desrazoável e desconforme com a 

boa despesa pública. ------------------------------------------------ 

E se dúvidas existissem quanto a tal posição, as mesmas ficam 

dissipadas na recente jurisprudência do Tribunal de Contas, muito 

concretamente, no Acórdão n.º 04/2021, datado do pretérito dia 

23/02/2021, e no qual é abordada uma questão quase idêntica àquela que 

serve de base à exposição apresentada pela concorrente. ------------- 

Sobre a matéria, concluiu o referido tribunal o seguinte: ----------- 

“É verdade que segundo uma leitura restritiva e estritamente 

formalista da norma do n.º 3, do artigo 9º, do Programa de Concurso, 

podemos ser levados a considerar que as propostas da concorrente (…) 

estariam incompletas por não conterem, cada uma delas, em duplicado, 

todos os documentos exigidos no programa de concurso. --------------- 

Porém, (…) apresentou de facto duas propostas autónomas (…) tendo 

optado, por uma questão de simplificação processual, por enviar 

juntamente com as mesmas um único exemplar dos restantes documentos 

exigidos. ---------------------------------------------------------- 

Donde nos parece excessivo extrair a conclusão de que a empresa (…) 

não apresentou os documentos exigidos pelo programa de concurso. De 

facto, apresentou-os, ainda que numa análise estritamente formalista 

da questão, se possa considerar que, para que não restassem dúvidas, 

poderia tê-los remetido em duplicado. ------------------------------- 

(…)Mas tal não permite afastar o principal da questão relacionada com 

tais documentos, ou seja, exigir que o concorrente se vincule a 

determinados termos ou condições impostos pela entidade adjudicante, 

ainda que relacionados com aspetos não submetidos à concorrência. É 

que, ainda que tenha sido remetido um único conjunto documental 

acompanhando ambas as propostas, a concorrente (…) não deixa de se 

vincular a tais termos e condições, quer relativamente ao lote 1, quer 

ao lote 2. ---------------------------------------------------------- 

Independentemente duma análise mais ou menos formalista da questão, o 

que prevalece, a nosso ver, é que não existe in casu fundamento para 

uma exclusão automática da referida proposta. ----------------------- 

De tudo o que antecede resulta que, conforme concluiu o acórdão 

recorrido, a exclusão da proposta da concorrente (…) no que respeita 

ao lote 2, sem fundamento legal, se revelou violadora dos princípio 

da proporcionalidade, da razoabilidade e da concorrência, pois afastou 

do concurso uma proposta que, a ser admitida, como deveria ter sido, 

se revelaria vencedora do procedimento concursal em causa. ---------- 

Tal ilegalidade impactou, pois, no resultado financeiro do contrato, 

situação que constitui motivo de recusa de visto nos termos da alínea 

c) do n.º 3 do artigo 44º da LOPTC.” -------------------------------- 

Ou seja, não só entendeu o Tribunal de Contas que, na situação, não 

existia “fundamento para uma exclusão automática da proposta”, como a 

exclusão da mesma, pelos motivos similares àqueles que são, agora, 

invocados pela concorrente, culminou numa recusa do visto prévio de 

tal entidade. ------------------------------------------------------- 
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Assim, tendo como pressuposto as razões anteriormente enunciadas, bem 

como a linha jurisprudencial manifestada no referido acórdão do 

Tribunal de Contas e que sustentou a recusa do visto na sequência de 

uma exclusão fundamentada em argumentos muito similares aos invocados 

na exposição agora apresentada, o júri entendeu não acolher o 

argumentário apresentado pela concorrente “Be Water, S.A”, mantendo, 

nesta justa medida, o sentido de adjudicação perfilhado no relatório 

preliminar. -------------------------------------------------------- 

2. DA DECISÃO FINAL ------------------------------------------------ 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, o 

júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------ 

a) Julgar improcedentes as sugestões apresentadas pelo concorrente “Be 

Water, S.A.” não sendo as mesmas suscetíveis de justificar qualquer 

alteração ao sentido de adjudicação perfilhado no relatório 

preliminar; -------------------------------------------------------- 

b) Tornar definitivo, o sentido de adjudicação exposto no relatório 

preliminar – Prestação de serviços de operação, manutenção e 

conservação das estações elevatórias – nos termos do disposto no nº1 

do artigo 73º do CCP, a adjudicação do Lote 1 à empresa AGS, S.A., num 

total estimado de 334 316,88 € e a adjudicação do Lote 2 à empresa 

AGS, S.A., num total estimado de 334 316,88 €, prazo de execução de 

36 meses. ----------------------------------------------------------- 

c) Remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, à Câmara Municipal, sendo, 

sequencialmente, adotados os demais procedimentos administrativos 

previstos no CCP, em vista à celebração do contrato; ---------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório que vai 

ser assinado pelos membros do Júri. --------------------------------- 

O júri, ------------------------------------------------------------- 

(Delmar Fernandes) -------------------------------------------------- 

(Eva Castro) -------------------------------------------------------- 

(Tânia Oliveira) ---------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS” - LOTE 1 - --------------------------------------------- 

No dia …… de ………… de 202…, celebram o presente contrato relativo ao 

Lote 1 da “prestação de serviços de operação, manutenção e conservação 

de estações de tratamento de águas residuais e estações elevatórias”, 

pelo preço total de € 334.316,88 (trezentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e dezasseis euros e oitenta e oito cêntimos) acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------- 

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, 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, AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade, S.A., Pessoa Coletiva n.º ………………, com sede 

…………………………………., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

………………., com o capital social de ………………… euros, neste ato legalmente 

representada por ………………………. residente …………………………, titular do Cartão 

de Cidadão n.º ………………., válido até ……………….., na qualidade de ………………………, 

conforme ……………, documento arquivado junto ao processo. -------------- 

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

1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 

operação, manutenção e conservação de estações de tratamento de águas 

residuais e estações elevatórias que constituem o Lote 1, nos termos 

das cláusulas técnicas do Caderno de Encargos, que deste faz parte 

integrante. -------------------------------------------------------- 

2. O primeiro contratante poderá estender ou reduzir o objeto deste 

contrato, durante a sua vigência, a outras infraestruturas ou serviços 

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

Cláusula 2.ª-------------------------------------------------------- 

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

Os serviços a prestar no âmbito deste contrato serão realizados no 

concelho de Chaves, nas freguesias de Águas Frias, Faiões, Lamadarcos, 

Mairos, Moreiras, Nogueira da Montanha, Paradela de Monforte, Santa 

Leucádia, Sanfins da Castanheira, Santo António de Monforte, São 

Vicente da Raia, Tronco, União de Freguesias de Eiras, São Julião de 

Montenegro e Cela, União de Freguesias de Madalena e Samaiões, União 

de Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, União de Freguesias de 

Oucidres e Bobadela (Planalto de Monforte, União de Freguesias de 

Travancas e Roriz e União de Freguesias de Vidago, nos termos do 

constante no Caderno de Encargos, que faz parte integrante do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------- 

Vigência do contrato ----------------------------------------------- 

A prestação de serviços objeto do presente contrato terá a duração de 

3 anos, com início em ………………… e término ……………………...------------------ 

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

1. O encargo total do presente contrato, é de € 334.316,88 (trezentos 

e trinta e quatro mil, trezentos e dezasseis euros e oitenta e oito 

cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

2. O prazo de pagamento dos trabalhos efetuados, faturados 

mensalmente, relativamente ao mês anterior, é de 60 dias a contar da 

data de entrada das respetivas faturas nos serviços do primeiro 

contratante, desde que as mesmas tenham merecido aprovação por parte 

deste. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

Indicadores de desempenho ------------------------------------------ 

1. Dado que um dos objetivos do presente contrato consiste na melhoria 

contínua e regular a fiabilidade das instalações, o primeiro 

contratante irá implementar um conjunto de indicadores que visam o 

acompanhamento operacional do desempenho do contrato e que garantam a 

consonância com a sua estratégia e os seus objetivos. --------------- 

2. Estes indicadores serão calculados com base na informação 

disponibilizada pelo segundo contratante, pelo que este terá de 

assegurar, nos relatórios de exploração, a apresentação dos dados 

necessários ao cálculo dos indicadores de desempenho. -------------- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Verificação da prestação de serviços ------------------------------- 

1. O primeiro contratante reserva-se o direto de proceder, sempre que 

julgue necessário, e sem aviso prévio, a inspeções e auditorias às 

atividades de exploração realizadas pelo segundo contratante, 

efetuadas por si ou por entidades em que entenda delegar essas funções. 

O segundo contratante, neste âmbito, deverá apresentar evidências 

objetivas do que argumenta (registos escritos, em formato digital e, 

ou em papel, demonstração do procedimento de recolha, preservação, 

transporte, análise e registo dos resultados analíticos, etc.). ----- 
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2. O primeiro contratante reserva-se o direito de, relativamente a 

toda a instrumentação e equipamentos instalados, efetuar 

periodicamente inspeções ou auditorias técnicas pelos fabricantes, 

representantes autorizados ou por outras entidades tecnicamente 

reconhecidas, cujos custos serão suportados por si, não dispensando 

este procedimento, por parte do segundo contratante, a realização de 

trabalhos de manutenção aos citados instrumentos e equipamentos, a que 

fica sujeito de acordo com o estabelecido no caderno de encargos, que 

faz parte integrante do presente contrato. -------------------------- 

3. Sempre que os resultados das auditorias demonstrem incumprimento 

das cláusulas do presente contrato, o segundo contratante obriga-se a 

apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, um plano de resolução 

das não conformidades que, uma vez aprovado pelo primeiro contratante, 

deverá ser implementado de imediato pelo segundo contratante. ------- 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

Documentação técnica ----------------------------------------------- 

1. O primeiro contratante põe à disposição do segundo contratante toda 

a documentação que possui sobre as instalações e equipamentos objeto 

deste contrato, nomeadamente as telas finais das instalações, assim 

como o respetivo histórico. No caso de não haver qualquer documentação 

técnica disponível sobre um dado equipamento ou instalação, cabe ao 

segundo contratante arranjar e organizar essa documentação e entrega-

la ao primeiro contratante, no prazo de três meses, após solicitação 

desta. ------------------------------------------------------------- 

2. Erros e omissões na documentação colocada à disposição do segundo 

contratante não poderão ser objeto de reclamações ou pedidos de 

indeminização. ----------------------------------------------------- 

3. O segundo contratante é responsável pela manutenção do arquivo da 

documentação técnica afeta ao contrato. ---------------------------- 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

Atualização dos esquemas e desenhos -------------------------------- 

1. A falta de esquemas e/ou desenhos de quaisquer instalações, não 

será motivo para a não execução dos trabalhos, devendo, nestas 

circunstâncias, ser tomadas todas as precauções para a sua adequada 

realização. Para colmatar essa situação, deverá o segundo contratante 

proceder, nos primeiros três meses, ao inventário de desenhos em falta 

e de imediato, dar conhecimento ao primeiro contratante para que esta 

efetue as diligências necessárias a fim de obter essa informação. --- 

2. Sempre que haja trabalhos executados pelo segundo contratante que 

originem alterações de instalações, ou da sua lógica de funcionamento, 

o segundo contratante ficará obrigado a atualizar ou realizar os 

esquemas e relatórios descritivos de funcionamento o mais completo 

possível, mesmo que não possua nenhuns elementos de base, devendo ser 

apresentados também em formato digital. ----------------------------- 

3. Os elementos criados e atualizados deverão estar prontos e entregues 

ao primeiro contratante, no prazo máximo de 1 (um) mês, após 

finalizados os trabalhos, devendo, no entanto, ser fornecida uma cópia 

provisória no momento da respetiva entrada ao serviço. -------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

Atividades de exploração a desenvolver pelo segundo contratante ---- 

As atividades de exploração a considerar na prestação de serviços 

objeto deste contrato, e que são da responsabilidade do segundo 

contratante, englobam as, devidamente, identificadas no ponto 5.3 e 

respetivos subpontos, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ----------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

Condições de exploração -------------------------------------------- 
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1. O caderno de encargos, documento que faz parte integrante do 

presente contrato, fixa as condições pelas quais o segundo contratante 

deverá realizar e supervisionar a exploração das infraestruturas, em 

conformidade com o âmbito deste contrato, com as cláusulas deste e do 

caderno de encargos, de acordo com as normas internas existentes no 

primeiro contratante e, ainda, com a legislação em vigor. ----------- 

2. O segundo contratante obriga-se a assegurar a máxima rentabilidade 

das infraestruturas, sem prejuízo de manter, em permanência, adequadas 

condições de funcionamento. ----------------------------------------- 

3. Os trabalhos de manutenção devem ser efetuados em tempo útil e de 

modo a não serem alteradas as rotinas de operação, as condições de 

segurança das infraestruturas e de pessoas e bens do primeiro 

contratante e as obrigações decorrentes da legislação vigente sobre a 

descarga das águas residuais e os usos dos meios recetores. --------- 

4. O primeiro contratante reserva-se o direito de, relativamente a 

qualquer trabalho em curso, no âmbito das atividades de exploração 

previstas no presente contrato e no caderno de encargos, poder 

solicitar a sua interrupção, caso entenda que esses trabalhos não 

estão a ser executados corretamente. O retomar dos trabalhos 

referidos, só poderá ocorrer após alteração do procedimento por parte 

do segundo contratante e aprovação do primeiro contratante. --------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Informação a disponibilizar pelo segundo contratante --------------- 

1. O segundo contratante tem que ter, obrigatoriamente, nos locais de 

exploração acordados com o primeiro contratante, documentação 

atualizada que garanta uma permanente e credível evidência de todas 

as atividades de exploração e da boa forma de execução do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá desenvolver um sistema para registar 

a informação que deverá ser disponibilizada, de forma agrupada, em 

três blocos, a seguir indicados, conforme definido nos pontos 7.2, 7.3 

e 7.4 e respetivos subpontos, das cláusulas gerais, do caderno de 

encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato: -- 

a) Relatórios de exploração; ---------------------------------------- 

b) Registos - Sistema de informação; -------------------------------- 

c) Manual de exploração. -------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Instalação e equipamentos em período de garantia -------------------- 

O segundo contratante deverá, em articulação com o primeiro, proceder 

à identificação dos equipamentos que ainda se encontrem dentro do 

período de garantia do fabricante, tendo em atenção as condições de 

utilização e manuseamento, de modo a que não se incorra na perda ou 

diminuição da garantia. Esta responsabilidade é exclusiva do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Materiais e outros serviços incluídos na prestação de serviços ------ 

As obrigações dos contratantes relativamente a materiais e outros 

serviços, incluídos na prestação de serviços objeto deste contrato, 

estão devidamente identificadas nos subpontos, do ponto 5.4, das 

cláusulas gerais do caderno de encargos, documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ------------------------------------ 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Equipamento de oficina, laboratório e apoio à exploração ------------ 

As obrigações dos contratantes relativamente a equipamentos de 

oficina, laboratório e apoio à exploração, no âmbito da prestação de 

serviços objeto deste contrato, estão devidamente identificadas nos 
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subpontos, do ponto 5.5, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Meios humanos ------------------------------------------------------- 

Todas disposições, gerais ou específicas, relacionadas com os meios 

humanos necessários à prestação de serviços objeto deste contrato, 

poderão ser consultadas nos subpontos, do ponto 6, das cláusulas 

gerais, do caderno de encargos, documento que documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ------------------------------------ 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Certificados e manuais de qualidade --------------------------------- 

São responsabilidade do segundo contratante os seguintes certificados 

e manuais de qualidade: --------------------------------------------- 

a) Certificado de qualificação dos técnicos de ensaios; ------------- 

b) Documentos comprovativos de experiência dos inspetores de soldadura 

e manutenção, em instalações similares; ----------------------------- 

c) Certificados de qualificação dos soldadores, em função dos 

trabalhos a executar; ----------------------------------------------- 

d) Certificados de qualidade de elétrodos (Norma NP EN 10204) e outros 

materiais por si fornecidos; ---------------------------------------- 

e) Certificados de calibração dos aparelhos de medida, passados por 

entidade reconhecida pelo sistema Português de Qualidade (i.e. 

manómetros, multímetros, megaohmímetros, geradores e calibradores MV 

e M/AMP); ----------------------------------------------------------- 

f) Certificados de qualificação dos instrumentistas; ---------------- 

g) Carteira de eletricista. ----------------------------------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------- 

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante obriga-se a contratar seguros que garantam a 

cobertura dos riscos e danos, direta ou indiretamente emergentes da 

sua atividade. ------------------------------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se ainda a segurar os meios de 

transporte da sua propriedade, que sejam empregues na execução dos 

trabalhos, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de 

passageiros. ------------------------------------------------------- 

3. Os encargos referentes aos seguros impostos pelo Caderno de 

Encargos, bem como qualquer dedução efetuada pela seguradora, a título 

de franquia e em caso de sinistro indemnizável, são da responsabilidade 

do segundo contratante. --------------------------------------------- 

4. As apólices de seguro exigidas pelo Caderno de Encargos e pela 

legislação aplicável, deverão ser apresentadas no ato da assinatura 

do presente contrato, obrigando-se o segundo contratante a mantê-las 

válidas durante a vigência do presente contrato. ------------------- 

5. O primeiro contratante poderá exigir, em qualquer momento, cópias 

e recibos de pagamento dessas apólices, não sendo admitida a entrada 

nas instalações objeto deste contrato, sem exibição das mesmas 

apólices. ---------------------------------------------------------- 

6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias constituem 

encargo único e exclusivo do segundo contratante e deverão ser 

contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e 

estabelecida em Portugal, que mereça o prévio acordo do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

7. Os seguros indicados como obrigatórios no Caderno de Encargos, em 

nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades (legais, 

contratuais e outras) do segundo contratante perante o primeiro 

contratante e a lei vigente em Portugal. ---------------------------- 
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8. Sempre que ocorra um sinistro participado à seguradora, será 

obrigatória a reposição automática de capital em todas as apólices e 

rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume 

das indeminizações liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do 

seguro a pagar sobre o prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa 

reposição. --------------------------------------------------------- 

9. Em caso de incumprimento por parte do segundo contratante das 

obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros 

mencionados, o primeiro contratante reserva-se o direito de se 

substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou 

por ele suportados. ------------------------------------------------- 

10. O segundo contratante deverá apresentar ao primeiro contratante 

as apólices de seguros indicadas no ponto seguinte, com coberturas 

bastantes e atas adicionais em que, de forma inequívoca, as seguradoras 

declarem manter em vigor, pelos períodos contratados, as apólices 

exibidas, bem como não as poder suspender, anular e/ou modificar 

franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do primeiro 

contratante, transmitido por carga registada, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. ------------------------------------------------ 

11. Os seguros, cujas apólices deverão ser apresentadas ao primeiro 

contratante, conforme indicado no ponto anterior, são: -------------- 

• Seguro de Responsabilidade Civil – o segundo contratante subscreverá 

em seu próprio nome e de todos os eventuais contratados e trabalhadores 

independentes, uma apólice de seguro onde serão indemnizadas, em caso 

de sinistro, as perdas e/ou danos de carácter patrimonial e não 

patrimonial causados a terceiros em geral e ao primeiro contratante 

em particular, em consequência da exploração das instalações e cuja 

responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano 

causado seja imputável a qualquer das entidades seguras na apólice, 

por si isoladamente, ou de forma solidária: ------------------------- 

a) É exigida a inclusão da cláusula especial de Responsabilidade Civil 

Cruzada, dado o envolvimento de todas as entidades seguras; --------- 

b) Para todos os efeitos deste seguro, deverá constar nas Condições 

Particulares da Apólice que o primeiro contratante será sempre 

considerado terceiro, independentemente da sua relação jurídica com o 

tomador do seguro; -------------------------------------------------- 

c) As perdas ou danos abrangidos pela presente apólice serão cobertos 

até ao limite de € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) 

por sinistro. ------------------------------------------------------- 

• Seguro de Acidentes de Trabalho – Esta apólice englobará todo o 

pessoal contratado pelo segundo contratante e contratados e 

trabalhadores independentes, assalariado ou eventual no local dos 

trabalhos, de acordo com a legislação em vigor em Portugal quanto ao 

seguro obrigatório de acidentes de trabalho. ------------------------ 

• Seguro Automóvel – A apólice será válida para toda a frota de 

veículos de locomoção própria do segundo contratante e contratados, 

que circulem na via pública ou nos locais de exploração, sejam veículos 

de passageiros, de carga, máquinas ou equipamentos industriais, 

considerando as exigências legais de Responsabilidade Civil Automóvel. 

O capital mínimo a segurar será de € 10.000.000,00 (dez milhões de 

euros). ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 18.ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências, emergências e interrupções ----------------------------- 

Em tudo o que se refere a ocorrências, emergências e interrupções do 

serviço, deverá ser observado o disposto nos subpontos 5.6.1, 5.6.2 e 
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5.6.3, respetivamente, das cláusulas gerais do caderno de encargos. 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

Cláusula 19.ª ------------------------------------------------------- 

Visitas às instalações ---------------------------------------------- 

1. Quaisquer visitas às instalações, por entidades externas, deverão 

possuir autorização prévia expressa do primeiro contratante, 

reservando-se a este o direito de as acompanhar. -------------------- 

2. O segundo contratante obriga-se a permitir o acesso às instalações 

de pessoal, quer seja do primeiro contratante, quer seja de entidades 

fiscalizadoras, no exercício das suas funções. ---------------------- 

Cláusula 20.ª ------------------------------------------------------- 

Acompanhamento de visitas e estágios -------------------------------- 

1. O segundo contratante poderá acompanhar o primeiro contratante em 

visitas, devidamente programadas e organizadas com entidades 

exteriores, como escolas, universidades, centros de formação, etc. Em 

caso de impossibilidade do primeiro contratante, este articulará, se 

assim o entender, com o segundo contratante, o acompanhamento da 

visita, sem prejuízo do normal funcionamento das instalações e sem 

encargos para o primeiro contratante. ------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá acompanhar todas as entidades e 

empresas a quem o primeiro contratante autorize ou entenda facultar o 

acesso a todas as instalações dos subsistemas. ---------------------- 

3. O primeiro contratante poderá solicitar a colaboração do segundo 

contratante no acompanhamento de estágios curriculares que entenda 

conceder. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 21.ª ------------------------------------------------------- 

Simulações, exercícios e planos de emergência ----------------------- 

O segundo contratante deverá participar em exercícios de resposta a 

emergências, previamente definidas pelo primeiro contratante, com 

periodicidade mínima anual. ----------------------------------------- 

Cláusula 22.ª ------------------------------------------------------- 

Multas e penalizações ----------------------------------------------- 

Em toda a matéria referente a multas e penalizações que venham a 

verificar-se, relacionadas com a prestação de serviços objeto do 

presente contrato, deverá ser observado o disposto nos subpontos, do 

ponto 8, das cláusulas gerais do caderno de encargos, documento que 

faz parte integrante do presente contrato. -------------------------- 

Cláusula 23.ª ------------------------------------------------------- 

Condições a observar no final do contrato --------------------------- 

1. No final do contrato, o segundo contratante deixará as 

infraestruturas das áreas de gestão objeto desta prestação de serviços 

e seus equipamentos, em perfeito funcionamento, salvo o desgaste 

decorrente da sua normal utilização, e em bom estado de conservação, 

o qual será verificado por uma vistoria completa, a cada instalação, 

da qual se celebrará o respetivo auto. ------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se, em qualquer infraestrutura, a 

devolver o “stock” de peças de reserva existente no início da prestação 

de serviços, nas quantidades e estado de preservação e conservação 

igual ao início do contrato. ---------------------------------------- 

3. No final da prestação de serviços, se o primeiro e o segundo 

contratantes, manifestarem vontade nesse sentido, reverterão para o 

primeiro outorgante, em condições a combinar, os bens de propriedade 

do segundo contratante, incluindo as peças de reserva adquiridas por 

este durante a prestação de serviços, diretamente afetos à prestação 

de serviços e em bom estado de funcionamento. ----------------------- 
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4. No final da prestação de serviço, o segundo contratante obriga-se 

a entregar todos os registos e documentação desenvolvida ao longo do 

contrato devidamente organizada por instalação e por ano. ----------- 

Cláusula 24.ª ------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante deve guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao 

primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em 

relação com a execução do presente contrato. ------------------------ 

Cláusula 25.ª ------------------------------------------------------- 

Atos de terceiros --------------------------------------------------- 

Sempre que o segundo contratante sofra impedimentos na execução dos 

serviços objeto do presente contrato, em virtude de qualquer ato 

imputável a terceiros, deve, no prazo máximo de 24 horas, a contar da 

data da ocorrência, informar o primeiro contratante, de modo a este 

ficar habilitado a tomar as providências que estejam ao seu alcance.- 

Cláusula 26.ª ------------------------------------------------------- 

Atos praticados a terceiros ----------------------------------------- 

O segundo contratante será diretamente responsável, em relação a 

terceiros, pelos danos causados como consequência do funcionamento, 

normal ou anormal, dos subsistemas por ele explorados, para os quais 

terá de efetuar uma apólice de seguro correspondente. --------------- 

Cláusula 27.ª ------------------------------------------------------- 

Força maior--------------------------------------------------------- 

1. Considera-se caso de força maior o facto resultante da atividade 

de terceiros pela qual o segundo contratante não seja responsável, 

enquanto prestador de serviços, e para o qual não haja contribuído, e 

bem assim qualquer outro facto natural ou situação imprevisível (ou 

inevitável), cujos efeitos se produzam independentemente da sua 

vontade, tais como, atos de guerra ou subversão, epidemias, ciclones, 

tremores de terra, inundações, greves gerais ou setoriais e quaisquer 

outros eventos que afetem os trabalhos. ----------------------------- 

2. Excluem-se do número anterior os factos em que se demonstre que a 

ocorrência poderia ter sido evitada caso, antecipadamente, tivessem 

sido tomadas as necessárias medidas de segurança e outras precauções 

em geral. ----------------------------------------------------------- 

3. Cessa a responsabilidade do segundo contratante por falta ou 

deficiência na execução do presente contrato, quando o incumprimento 

resulte de caso de força maior devidamente comprovado. -------------- 

4. Os danos sofridos pelo segundo contratante por caso de força maior, 

serão suportados pelo próprio, que deve constituir apólice para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 28.ª ------------------------------------------------------- 

Resgate ------------------------------------------------------------ 

1. O primeiro contratante poderá, em qualquer altura, resgatar o 

contrato, mediante aviso prévio ao segundo contratante, feito com 60 

dias de antecedência. ---------------------------------------------- 

2. Em caso de resgate, aplicam-se as condições estipuladas na Cláusula 

23.ª, do presente contrato. ----------------------------------------- 

3. No período de pré-aviso referido no n.º 1, as partes tomarão as 

medidas adequadas à continuidade do serviço, sem quebra de qualidade.  

4. Em caso de resgate, o segundo contratante terá direito a uma 

indeminização pelos danos emergentes e lucros cessantes, determinada 

por acordo das partes e, na falta de acordo, fixada judicialmente. -- 

Cláusula 29.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 
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Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante uma caução, através ……………………., 

emitida ……………….., no valor de € ……………………., correspondente a 5% do 

valor do preço contratual do presente contrato, nos termos do disposto 

no n.º 1, do artigo 89.º, do CCP. ----------------------------------- 

Cláusula 30.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 ……………………., por 

………………………., do dia ………., com a função de acompanhar permanentemente a 

execução do contrato. ----------------------------------------------- 

Cláusula 31.ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do presente contrato, será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com 

expressa exclusão de qualquer outro. -------------------------------- 

Cláusula 32.ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo outorgante. -------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 33.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 34.ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato, 

foi autorizado …………………….., no passado dia ………………………..---------------- 

3. A aquisição de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

…………………………., no passado dia ……………………….., tendo, nesta data, sido 

aprovada a minuta do presente contrato. ----------------------------- 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ……………….; Cabimento n.º …………… de …………..; Compromisso n.º 

…………., de …………….----------------------------------------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: Declaração modelo 

Anexo II ao CCP, documentos comprovativos da situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social e Serviço de Finanças, 

Certidão Permanente, Registos Criminais da empresa e dos 

administradores, Procuração e Garantia Bancária n.º 00125-02-2192903.-  

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato n.º ……./F/20…. ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS” - LOTE 2 - --------------------------------------------- 

No dia …… de ………… de 202…, celebram o presente contrato relativo ao 

Lote 2 da “prestação de serviços de operação, manutenção e conservação 

de estações de tratamento de águas residuais e estações elevatórias”, 

pelo preço total de € 334.316,88 (trezentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e dezasseis euros e oitenta e oito cêntimos) acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

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, 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, AGS – Administração e Gestão de Sistemas de 

Salubridade, S.A., Pessoa Coletiva n.º ………………, com sede 

…………………………………., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

………………., com o capital social de ………………… euros, neste ato legalmente 

representada por ………………………. residente …………………………, titular do Cartão 

de Cidadão n.º ………………., válido até ……………….., na qualidade de ………………………, 

conforme ……………, documento arquivado junto ao processo. -- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 

operação, manutenção e conservação de estações de tratamento de águas 

residuais e estações elevatórias que constituem o Lote 2, nos termos 

das cláusulas técnicas do Caderno de Encargos, que deste faz parte 

integrante. -------------------------------------------------------- 

2. O primeiro contratante poderá estender ou reduzir o objeto deste 

contrato, durante a sua vigência, a outras infraestruturas ou serviços 

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

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestação de serviços -------------------------------------- 

Os serviços a prestar no âmbito deste contrato serão realizados no 

concelho de Chaves, nas freguesias de Anelhe, Bustelo, Ervededo, 

Outeiro Seco, Redondelo, Santa Maria Maior, São Pedro de Agostém, 

Valdanta, Vilarelho da Raia, Vilela do Tâmega, Vilela Seca, Vilas 

Boas, e União de Freguesias de Calvão e Soutelinho; União de Freguesias 

de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, União de Freguesias de Soutelo e 

Seara Velha, União de Freguesias de Vidago, nos termos do constante 

no Caderno de Encargos, que faz parte integrante do presente contrato.  

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Vigência do contrato ------------------------------------------------ 

A prestação de serviços objeto do presente contrato terá a duração de 

3 anos, com início em ………………… e término ……………………...------------------ 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O encargo total do presente contrato, é de € 334.316,88 (trezentos 

e trinta e quatro mil, trezentos e dezasseis euros e oitenta e oito 

cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

2. O prazo de pagamento dos trabalhos efetuados, faturados 

mensalmente, relativamente ao mês anterior, é de 60 dias a contar da 

data de entrada das respetivas faturas nos serviços do primeiro 

contratante, desde que as mesmas tenham merecido aprovação por parte 

deste. ------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------- 

Indicadores de desempenho ------------------------------------------- 

1. Dado que um dos objetivos do presente contrato consiste na melhoria 

contínua e regular a fiabilidade das instalações, o primeiro 

contratante irá implementar um conjunto de indicadores que visam o 

acompanhamento operacional do desempenho do contrato e que garantam a 

consonância com a sua estratégia e os seus objetivos. --------------- 

2. Estes indicadores serão calculados com base na informação 

disponibilizada pelo segundo contratante, pelo que este terá de 

assegurar, nos relatórios de exploração, a apresentação dos dados 

necessários ao cálculo dos indicadores de desempenho. --------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

Verificação da prestação de serviços -------------------------------- 

1. O primeiro contratante reserva-se o direto de proceder, sempre que 

julgue necessário, e sem aviso prévio, a inspeções e auditorias às 

atividades de exploração realizadas pelo segundo contratante, 

efetuadas por si ou por entidades em que entenda delegar essas funções. 

O segundo contratante, neste âmbito, deverá apresentar evidências 

objetivas do que argumenta (registos escritos, em formato digital e, 

ou em papel, demonstração do procedimento de recolha, preservação, 

transporte, análise e registo dos resultados analíticos, etc.). ----- 

2. O primeiro contratante reserva-se o direito de, relativamente a 

toda a instrumentação e equipamentos instalados, efetuar 

periodicamente inspeções ou auditorias técnicas pelos fabricantes, 

representantes autorizados ou por outras entidades tecnicamente 

reconhecidas, cujos custos serão suportados por si, não dispensando 

este procedimento, por parte do segundo contratante, a realização de 

trabalhos de manutenção aos citados instrumentos e equipamentos, a que 

fica sujeito de acordo com o estabelecido no caderno de encargos, que 

faz parte integrante do presente contrato. -------------------------- 

3. Sempre que os resultados das auditorias demonstrem incumprimento 

das cláusulas do presente contrato, o segundo contratante obriga-se a 

apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, um plano de resolução 

das não conformidades que, uma vez aprovado pelo primeiro contratante, 

deverá ser implementado de imediato pelo segundo contratante. ------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Documentação técnica ------------------------------------------------ 

1. O primeiro contratante põe à disposição do segundo contratante toda 

a documentação que possui sobre as instalações e equipamentos objeto 

deste contrato, nomeadamente as telas finais das instalações, assim 

como o respetivo histórico. No caso de não haver qualquer documentação 

técnica disponível sobre um dado equipamento ou instalação, cabe ao 

segundo contratante arranjar e organizar essa documentação e entrega-

la ao primeiro contratante, no prazo de três meses, após solicitação 

desta. ------------------------------------------------------------- 

2. Erros e omissões na documentação colocada à disposição do segundo 

contratante não poderão ser objeto de reclamações ou pedidos de 

indeminização. ----------------------------------------------------- 

3. O segundo contratante é responsável pela manutenção do arquivo da 

documentação técnica afeta ao contrato. ----------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

Atualização dos esquemas e desenhos --------------------------------- 

1. A falta de esquemas e/ou desenhos de quaisquer instalações, não 

será motivo para a não execução dos trabalhos, devendo, nestas 

circunstâncias, ser tomadas todas as precauções para a sua adequada 

realização. Para colmatar essa situação, deverá o segundo contratante 

proceder, nos primeiros três meses, ao inventário de desenhos em falta 
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e de imediato, dar conhecimento ao primeiro contratante para que esta 

efetue as diligências necessárias a fim de obter essa informação. --- 

2. Sempre que haja trabalhos executados pelo segundo contratante que 

originem alterações de instalações, ou da sua lógica de funcionamento, 

o segundo contratante ficará obrigado a atualizar ou realizar os 

esquemas e relatórios descritivos de funcionamento o mais completo 

possível, mesmo que não possua nenhuns elementos de base, devendo ser 

apresentados também em formato digital. ----------------------------- 

3. Os elementos criados e atualizados deverão estar prontos e entregues 

ao primeiro contratante, no prazo máximo de 1 (um) mês, após 

finalizados os trabalhos, devendo, no entanto, ser fornecida uma cópia 

provisória no momento da respetiva entrada ao serviço. -------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

Atividades de exploração a desenvolver pelo segundo contratante ----- 

As atividades de exploração a considerar na prestação de serviços 

objeto deste contrato, e que são da responsabilidade do segundo 

contratante, englobam as, devidamente, identificadas no ponto 5.3 e 

respetivos subpontos, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

Condições de exploração --------------------------------------------- 

1. O caderno de encargos, documento que faz parte integrante do 

presente contrato, fixa as condições pelas quais o segundo contratante 

deverá realizar e supervisionar a exploração das infraestruturas, em 

conformidade com o âmbito deste contrato, com as cláusulas deste e do 

caderno de encargos, de acordo com as normas internas existentes no 

primeiro contratante e, ainda, com a legislação em vigor. ----------- 

2. O segundo contratante obriga-se a assegurar a máxima rentabilidade 

das infraestruturas, sem prejuízo de manter, em permanência, adequadas 

condições de funcionamento. ----------------------------------------- 

3. Os trabalhos de manutenção devem ser efetuados em tempo útil e de 

modo a não serem alteradas as rotinas de operação, as condições de 

segurança das infraestruturas e de pessoas e bens do primeiro 

contratante e as obrigações decorrentes da legislação vigente sobre a 

descarga das águas residuais e os usos dos meios recetores. --------- 

4. O primeiro contratante reserva-se o direito de, relativamente a 

qualquer trabalho em curso, no âmbito das atividades de exploração 

previstas no presente contrato e no caderno de encargos, poder 

solicitar a sua interrupção, caso entenda que esses trabalhos não 

estão a ser executados corretamente. O retomar dos trabalhos 

referidos, só poderá ocorrer após alteração do procedimento por parte 

do segundo contratante e aprovação do primeiro contratante. --------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pelo segundo contratante ---------------- 

1. O segundo contratante tem que ter, obrigatoriamente, nos locais de 

exploração acordados com o primeiro contratante, documentação 

atualizada que garanta uma permanente e credível evidência de todas 

as atividades de exploração e da boa forma de execução do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá desenvolver um sistema para registar 

a informação que deverá ser disponibilizada, de forma agrupada, em 

três blocos, a seguir indicados, conforme definido nos pontos 7.2, 7.3 

e 7.4 e respetivos subpontos, das cláusulas gerais, do caderno de 

encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato: -- 

a) Relatórios de exploração; ---------------------------------------- 

b) Registos - Sistema de informação; -------------------------------- 

c) Manual de exploração. -------------------------------------------- 
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Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Instalação e equipamentos em período de garantia -------------------- 

O segundo contratante deverá, em articulação com o primeiro, proceder 

à identificação dos equipamentos que ainda se encontrem dentro do 

período de garantia do fabricante, tendo em atenção as condições de 

utilização e manuseamento, de modo a que não se incorra na perda ou 

diminuição da garantia. Esta responsabilidade é exclusiva do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Materiais e outros serviços incluídos na prestação de serviços ------ 

As obrigações dos contratantes relativamente a materiais e outros 

serviços, incluídos na prestação de serviços objeto deste contrato, 

estão devidamente identificadas nos subpontos, do ponto 5.4, das 

cláusulas gerais do caderno de encargos, documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ------------------------------------ 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Equipamento de oficina, laboratório e apoio à exploração ------------ 

As obrigações dos contratantes relativamente a equipamentos de 

oficina, laboratório e apoio à exploração, no âmbito da prestação de 

serviços objeto deste contrato, estão devidamente identificadas nos 

subpontos, do ponto 5.5, das cláusulas gerais do caderno de encargos, 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Meios humanos ------------------------------------------------------- 

Todas disposições, gerais ou específicas, relacionadas com os meios 

humanos necessários à prestação de serviços objeto deste contrato, 

poderão ser consultadas nos subpontos, do ponto 6, das cláusulas 

gerais, do caderno de encargos, documento que documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ----------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Certificados e manuais de qualidade --------------------------------- 

São responsabilidade do segundo contratante os seguintes certificados 

e manuais de qualidade: --------------------------------------------- 

a) Certificado de qualificação dos técnicos de ensaios; ------------- 

b) Documentos comprovativos de experiência dos inspetores de soldadura 

e manutenção, em instalações similares; ----------------------------- 

c) Certificados de qualificação dos soldadores, em função dos 

trabalhos a executar; ----------------------------------------------- 

d) Certificados de qualidade de elétrodos (Norma NP EN 10204) e outros 

materiais por si fornecidos; ---------------------------------------- 

e) Certificados de calibração dos aparelhos de medida, passados por 

entidade reconhecida pelo sistema Português de Qualidade (i.e. 

manómetros, multímetros, megaohmímetros, geradores e calibradores MV 

e M/AMP); ----------------------------------------------------------- 

f) Certificados de qualificação dos instrumentistas; ---------------- 

g) Carteira de eletricista. ----------------------------------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------- 

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante obriga-se a contratar seguros que garantam a 

cobertura dos riscos e danos, direta ou indiretamente emergentes da 

sua atividade. ------------------------------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se ainda a segurar os meios de 

transporte da sua propriedade, que sejam empregues na execução dos 

trabalhos, bem como todo o pessoal neles transportado na qualidade de 

passageiros. ------------------------------------------------------- 

3. Os encargos referentes aos seguros impostos pelo Caderno de 

Encargos, bem como qualquer dedução efetuada pela seguradora, a título 
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de franquia e em caso de sinistro indemnizável, são da responsabilidade 

do segundo contratante. --------------------------------------------- 

4. As apólices de seguro exigidas pelo Caderno de Encargos e pela 

legislação aplicável, deverão ser apresentadas no ato da assinatura 

do presente contrato, obrigando-se o segundo contratante a mantê-las 

válidas durante a vigência do presente contrato. -------------------- 

5. O primeiro contratante poderá exigir, em qualquer momento, cópias 

e recibos de pagamento dessas apólices, não sendo admitida a entrada 

nas instalações objeto deste contrato, sem exibição das mesmas 

apólices. ---------------------------------------------------------- 

6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias constituem 

encargo único e exclusivo do segundo contratante e deverão ser 

contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e 

estabelecida em Portugal, que mereça o prévio acordo do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

7. Os seguros indicados como obrigatórios no Caderno de Encargos, em 

nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades (legais, 

contratuais e outras) do segundo contratante perante o primeiro 

contratante e a lei vigente em Portugal. ---------------------------- 

8. Sempre que ocorra um sinistro participado à seguradora, será 

obrigatória a reposição automática de capital em todas as apólices e 

rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume 

das indeminizações liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do 

seguro a pagar sobre o prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa 

reposição. --------------------------------------------------------- 

9. Em caso de incumprimento por parte do segundo contratante das 

obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros 

mencionados, o primeiro contratante reserva-se o direito de se 

substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou 

por ele suportados. ------------------------------------------------- 

10. O segundo contratante deverá apresentar ao primeiro contratante 

as apólices de seguros indicadas no ponto seguinte, com coberturas 

bastantes e atas adicionais em que, de forma inequívoca, as seguradoras 

declarem manter em vigor, pelos períodos contratados, as apólices 

exibidas, bem como não as poder suspender, anular e/ou modificar 

franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do primeiro 

contratante, transmitido por carga registada, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. ------------------------------------------------ 

11. Os seguros, cujas apólices deverão ser apresentadas ao primeiro 

contratante, conforme indicado no ponto anterior, são: -------------- 

• Seguro de Responsabilidade Civil – o segundo contratante 

subscreverá em seu próprio nome e de todos os eventuais contratados e 

trabalhadores independentes, uma apólice de seguro onde serão 

indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carácter 

patrimonial e não patrimonial causados a terceiros em geral e ao 

primeiro contratante em particular, em consequência da exploração das 

instalações e cuja responsabilidade civil legal de natureza 

extracontratual pelo dano causado seja imputável a qualquer das 

entidades seguras na apólice, por si isoladamente, ou de forma 

solidária: --------------------------------------------------------- 

a) É exigida a inclusão da cláusula especial de Responsabilidade Civil 

Cruzada, dado o envolvimento de todas as entidades seguras; --------- 

b) Para todos os efeitos deste seguro, deverá constar nas Condições 

Particulares da Apólice que o primeiro contratante será sempre 

considerado terceiro, independentemente da sua relação jurídica com o 

tomador do seguro; -------------------------------------------------- 
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c) As perdas ou danos abrangidos pela presente apólice serão cobertos 

até ao limite de € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) 

por sinistro. ------------------------------------------------------- 

• Seguro de Acidentes de Trabalho – Esta apólice englobará todo o 

pessoal contratado pelo segundo contratante e contratados e 

trabalhadores independentes, assalariado ou eventual no local dos 

trabalhos, de acordo com a legislação em vigor em Portugal quanto ao 

seguro obrigatório de acidentes de trabalho. ----------------------- 

• Seguro Automóvel – A apólice será válida para toda a frota de 

veículos de locomoção própria do segundo contratante e contratados, 

que circulem na via pública ou nos locais de exploração, sejam veículos 

de passageiros, de carga, máquinas ou equipamentos industriais, 

considerando as exigências legais de Responsabilidade Civil Automóvel. 

O capital mínimo a segurar será de € 10.000.000,00 (dez milhões de 

euros). ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 18.ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências, emergências e interrupções ----------------------------- 

Em tudo o que se refere a ocorrências, emergências e interrupções do 

serviço, deverá ser observado o disposto nos subpontos 5.6.1, 5.6.2 e 

5.6.3, respetivamente, das cláusulas gerais do caderno de encargos. 

documento que faz parte integrante do presente contrato. ------------ 

Cláusula 19.ª ------------------------------------------------------- 

Visitas às instalações ---------------------------------------------- 

1. Quaisquer visitas às instalações, por entidades externas, deverão 

possuir autorização prévia expressa do primeiro contratante, 

reservando-se a este o direito de as acompanhar. -------------------- 

2. O segundo contratante obriga-se a permitir o acesso às instalações 

de pessoal, quer seja do primeiro contratante, quer seja de entidades 

fiscalizadoras, no exercício das suas funções. ---------------------- 

Cláusula 20.ª ------------------------------------------------------- 

Acompanhamento de visitas e estágios -------------------------------- 

1. O segundo contratante poderá acompanhar o primeiro contratante em 

visitas, devidamente programadas e organizadas com entidades 

exteriores, como escolas, universidades, centros de formação, etc. Em 

caso de impossibilidade do primeiro contratante, este articulará, se 

assim o entender, com o segundo contratante, o acompanhamento da 

visita, sem prejuízo do normal funcionamento das instalações e sem 

encargos para o primeiro contratante. ------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá acompanhar todas as entidades e 

empresas a quem o primeiro contratante autorize ou entenda facultar o 

acesso a todas as instalações dos subsistemas. ---------------------- 

3. O primeiro contratante poderá solicitar a colaboração do segundo 

contratante no acompanhamento de estágios curriculares que entenda 

conceder. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 21.ª ------------------------------------------------------- 

Simulações, exercícios e planos de emergência ----------------------- 

O segundo contratante deverá participar em exercícios de resposta a 

emergências, previamente definidas pelo primeiro contratante, com 

periodicidade mínima anual. ----------------------------------------- 

Cláusula 22.ª ------------------------------------------------------- 

Multas e penalizações ----------------------------------------------- 

Em toda a matéria referente a multas e penalizações que venham a 

verificar-se, relacionadas com a prestação de serviços objeto do 

presente contrato, deverá ser observado o disposto nos subpontos, do 

ponto 8, das cláusulas gerais do caderno de encargos, documento que 

faz parte integrante do presente contrato. ------------------------- 

Cláusula 23.ª ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 245 

                                                                  _____________________ 

 
Condições a observar no final do contrato --------------------------- 

1. No final do contrato, o segundo contratante deixará as 

infraestruturas das áreas de gestão objeto desta prestação de serviços 

e seus equipamentos, em perfeito funcionamento, salvo o desgaste 

decorrente da sua normal utilização, e em bom estado de conservação, 

o qual será verificado por uma vistoria completa, a cada instalação, 

da qual se celebrará o respetivo auto. ------------------------------ 

2. O segundo contratante obriga-se, em qualquer infraestrutura, a 

devolver o “stock” de peças de reserva existente no início da prestação 

de serviços, nas quantidades e estado de preservação e conservação 

igual ao início do contrato. ---------------------------------------- 

3. No final da prestação de serviços, se o primeiro e o segundo 

contratantes, manifestarem vontade nesse sentido, reverterão para o 

primeiro outorgante, em condições a combinar, os bens de propriedade 

do segundo contratante, incluindo as peças de reserva adquiridas por 

este durante a prestação de serviços, diretamente afetos à prestação 

de serviços e em bom estado de funcionamento. ----------------------- 

4. No final da prestação de serviço, o segundo contratante obriga-se 

a entregar todos os registos e documentação desenvolvida ao longo do 

contrato devidamente organizada por instalação e por ano. ----------- 

Cláusula 24.ª ------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo outorgante deve guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao 

primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em 

relação com a execução do presente contrato. ------------------------ 

Cláusula 25.ª ------------------------------------------------------- 

Atos de terceiros --------------------------------------------------- 

Sempre que o segundo contratante sofra impedimentos na execução dos 

serviços objeto do presente contrato, em virtude de qualquer ato 

imputável a terceiros, deve, no prazo máximo de 24 horas, a contar da 

data da ocorrência, informar o primeiro contratante, de modo a este 

ficar habilitado a tomar as providências que estejam ao seu alcance.  

Cláusula 26.ª ------------------------------------------------------- 

Atos praticados a terceiros ----------------------------------------- 

O segundo contratante será diretamente responsável, em relação a 

terceiros, pelos danos causados como consequência do funcionamento, 

normal ou anormal, dos subsistemas por ele explorados, para os quais 

terá de efetuar uma apólice de seguro correspondente. --------------- 

Cláusula 27.ª ------------------------------------------------------- 

Força maior --------------------------------------------------------- 

1. Considera-se caso de força maior o facto resultante da atividade 

de terceiros pela qual o segundo contratante não seja responsável, 

enquanto prestador de serviços, e para o qual não haja contribuído, e 

bem assim qualquer outro facto natural ou situação imprevisível (ou 

inevitável), cujos efeitos se produzam independentemente da sua 

vontade, tais como, atos de guerra ou subversão, epidemias, ciclones, 

tremores de terra, inundações, greves gerais ou setoriais e quaisquer 

outros eventos que afetem os trabalhos. ----------------------------- 

2. Excluem-se do número anterior os factos em que se demonstre que a 

ocorrência poderia ter sido evitada caso, antecipadamente, tivessem 

sido tomadas as necessárias medidas de segurança e outras precauções 

em geral. ----------------------------------------------------------- 

3. Cessa a responsabilidade do segundo contratante por falta ou 

deficiência na execução do presente contrato, quando o incumprimento 

resulte de caso de força maior devidamente comprovado. -------------- 
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4. Os danos sofridos pelo segundo contratante por caso de força maior, 

serão suportados pelo próprio, que deve constituir apólice para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 28.ª ------------------------------------------------------- 

Resgate ------------------------------------------------------------ 

1. O primeiro contratante poderá, em qualquer altura, resgatar o 

contrato, mediante aviso prévio ao segundo contratante, feito com 60 

dias de antecedência. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de resgate, aplicam-se as condições estipuladas na Cláusula 

23.ª, do presente contrato. ----------------------------------------- 

3. No período de pré-aviso referido no n.º 1, as partes tomarão as 

medidas adequadas à continuidade do serviço, sem quebra de qualidade.  

4. Em caso de resgate, o segundo contratante terá direito a uma 

indeminização pelos danos emergentes e lucros cessantes, determinada 

por acordo das partes e, na falta de acordo, fixada judicialmente. -- 

Cláusula 29.ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante uma caução, através ……………………., 

emitida ……………….., no valor de € ……………………., correspondente a 5% do 

valor do preço contratual do presente contrato, nos termos do disposto 

no n.º 1, do artigo 89.º, do CCP. ----------------------------------- 

Cláusula 30.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 ……………………., por 

………………………., do dia ………., com a função de acompanhar permanentemente a 

execução do contrato. ----------------------------------------------- 

Cláusula 31.ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do presente contrato, será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com 

expressa exclusão de qualquer outro. -------------------------------- 

Cláusula 32.ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo outorgante. -------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 33.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 34.ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato, 

foi autorizado …………………….., no passado dia ……………………….. --------------- 

3. A aquisição de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

…………………………., no passado dia ……………………….., tendo, nesta data, sido 

aprovada a minuta do presente contrato. ----------------------------- 
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4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ……………….; Cabimento n.º …………… de …………..; Compromisso n.º 

…………., de ……………. ---------------------------------------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: Declaração modelo 

Anexo II ao CCP, documentos comprovativos da situação contributiva 

regularizada perante a Segurança Social e Serviço de Finanças, 

Certidão Permanente, Registos Criminais da empresa e dos 

administradores, Procuração e Garantia Bancária n.º 00125-02-2192903. 

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

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato n.º ……./F/20…. --------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS, 

DE 02.12.2021. ------------------------------------------------------ 

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 

2021.12.02. --------------------------------------------------------

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

 

 

2. CONSULTA PRÉVIA Nº72/UCP/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 

FINANCEIRA – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS. NOMEAÇÃO DO AUDITOR 

EXTERNO, RESPONSÁVEL PELA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

DE CHAVES. INFORMAÇÃO Nº40/UCP/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 77º da Lei 

nº73/2013 de 3 de setembro, na sua atual redação, a certificação legal 

de contas deve ser efetuada por um auditor externo; ----------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 77º da Lei 

nº73/2013 de 3 de setembro, na sua atual redação, o auditor externo, 

responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por 

deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, 

de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores 

oficiais de contas; ------------------------------------------------- 

- Considerando que, em cumprimento do artigo 18º do Decreto-Lei nº 

197/99 de 8 de junho, na sua atual redação, e para os efeitos previstos 

nos artigos 36º e 38º do CCP (Código dos Contratos Públicos), foi 

autorizada, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado do 

pretérito dia 2021.11.13, a abertura do procedimento “Consulta Prévia 

nº 72/UCP/2021”, tendente à contratação de serviços de auditoria 

financeira – certificação legal de contas; -------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 112º e 

113º do CCP, foram convidadas as empresas “Rodrigo Carvalho, Virgílio 

Macedo e Associado, SROC, Lda.”, “C&R – Ribas Pacheco SROC”, “RSM & 

Associados – SROC, Lda.”, “Deloitte & Associados, SROC, S.A.”, “KPMG 
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& Associados – SROC, S.A.”, “CFA – Cravo, Fortes, Antão & Associados, 

SROC, Lda.” e “Júlio Martins & Alves da Silva SROC” a apresentarem as 

suas melhores condições contratuais para a referida prestação de 

serviço; ----------------------------------------------------------- 

- Considerando que, por despacho, do Presidente da Câmara Municipal 

de Chaves, Nuno Vaz, datado do dia 01.12.2021, foi adjudicada a 

prestação de serviços em causa à empresa “Rodrigo Carvalho, Virgílio 

Macedo e Associado, SROC, Lda.”, pelo valor global de 18.720,00€ 

(dezoito mil, setecentos e vinte euros). ---------------------------- 

2. Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, e tendo em conta o nº 1 do artigo 77º da Lei 

nº 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual redação, tomo a liberdade 

de sugerir o seguinte: ---------------------------------------------- 

a) Que seja aprovada, pelo Órgão Executivo Municipal, a nomeação da 

empresa “Rodrigo Carvalho, Virgílio Macedo e Associado, SROC, Lda..” 

para proceder, nos termos do disposto no artigo 77º da Lei nº73/2013 

de 3 de setembro, e ulteriores alterações, anualmente, à revisão legal 

das contas do Município de Chaves; ---------------------------------- 

b) Merecendo a presente proposta a aprovação do Executivo Municipal, 

deverá a mesma ser agendada para a próxima sessão da Assembleia 

Municipal, órgão competente à luz do aludido diploma legal, para 

aprovação e nomeação da empresa em causa. --------------------------- 

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

Chaves, 1 de dezembro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

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

Relatório Preliminar ------------------------------------------------ 

Relatório final ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA.MÁRCIA SANTOS, 

DE 02.12.2021. ------------------------------------------------------ 

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 

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. MODIFICAÇÃO, POR REVISÃO ORÇAMENTAL (ALTERAÇÃO MODIFICATIVA, NOS 

TERMOS DO SNC-AP) AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – 2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 35/DGF/2021. --------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pressupostos Legais: -------------------------------------------- 

a) O Orçamento dos Municípios, de carácter anual, apresenta a 

previsão das receitas e despesas com a descrição e desagregação segundo 

a classificação económica legalmente aprovada; ---------------------- 

b) A elaboração e eventuais modificações ao orçamento obedecem a um 

conjunto de princípios orçamentais e regras previsionais legalmente 

aprovadas no âmbito do POCAL, na parte não revogada pelo SNC-AP; ---- 

c) As modalidades legalmente assumidas com vista às modificações 

orçamentais constam no ponto 8.3.1 do POCAL (alterações e revisões), 

não tendo sido alterado, este ponto, pelo SNC-AP; ------------------- 

d) O PPI apresenta-se com uma componente das opções do plano, onde 

são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico autárquico; -- 

e) Este documento, de horizonte móvel de quatro anos, inclui todos 

os projetos e ações a realizar pelo Município contemplando a respetiva 

previsão da despesa onde são discriminados os projetos e ações que 

implicam despesas orçamentais a realizar por investimentos; --------- 

f) Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras 

previsionais, para acorrer a despesas não previstas e 

insuficientemente dotadas, os documentos previsionais podem ser objeto 

de alterações permutativas ou modificativas; ------------------------ 

g) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 

resultantes de diminuição e anulação de outras dotações, 

consubstanciando-se em transferências inter-rubricas da despesa (ponto 

8.3.1.5 do POCAL). -------------------------------------------------- 

II – Justificação --------------------------------------------------- 

a) Tendo em conta que o POCAL (na parte não revogada pelo SNC-AP), 

ao consagrar a possibilidade em proceder-se a uma alteração orçamental 

aos documentos previsionais por via de transferência de dotações 

inter-rubricas de despesa, não especifica qual a natureza daquelas 

rubricas (se corrente, se capital), confere, uma certa liberdade para 

que os Municípios, socorrendo-se do clausulado constante do referido 

Decreto-Lei, possam proceder a tantas modificações quantas as 

necessárias com utilização das dotações existentes em rubricas da 

despesa de natureza corrente e de capital para reforçar outras de 

igual ou diferente natureza; ---------------------------------------- 

b) No que concerne a esta matéria de transferência inter-rubricas 

da despesa, deverão ser cumpridos os princípios orçamentais e regras 

previsionais, designadamente, o princípio do equilíbrio orçamental, 

previsto no artº 40º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

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

c) Desde que seja respeitado o princípio do equilíbrio orçamental, 

previsto na alínea e), do ponto 3.1.1 do POCAL, é possível, proceder 

ao reforço de dotações de rubricas de despesas correntes com 

contrapartida de anulação de despesas de capital, que traduz uma 

intenção que, em dado momento, o Município manifesta em proceder à 

alteração da forma de desenvolvimento de determinado projeto/ação, 

inicialmente afeto a despesas de investimento, para passar a ser 

desenvolvido por despesas correntes, sem que essa intenção reflita um 

desinvestimento; --------------------------------------------------- 

d) Considerando que, no orçamento autárquico, em cada ano, deverão 

ser respeitadas as dotações com despesas obrigatórias, entre as quais 

se incluem, as dotações destinadas às remunerações certas e 

permanentes, as dotações com encargos decorrentes de contratos de 

adesão e outras de funcionamento de carácter permanente, dotações para 

despesas que resultem de contratos de empreitadas, fornecimento de 
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bens e de prestação de serviços, em execução, sendo certo que o 

Município não poderá suspender ou cancelar dotações orçamentais que 

correspondam a obrigações legais ou contratuais por si assumidas, para 

a realização das suas atribuições; ---------------------------------- 

e) Como tal, se durante a execução orçamental, se verificar 

insuficiência da dotação para estes fins, dever-se-á efetuar, de 

imediato as correspondentes retificações e alterações orçamentais, 

justificando, se assim resultar, possíveis interligações de dotações, 

dando-se prioridade absoluta às despesas destinadas ao cumprimento das 

obrigações autárquicas. --------------------------------------------- 

f) Tal preceito, aparece de igual modo clarificado, no artº 17º da 

Lei nº91/2001, de 20 de agosto, o qual se aplica às Autarquias Locais, 

nos termos do nº 5, do seu artigo 2º; ------------------------------- 

g) Por outro lado, consta, da Nota explicativa do SATAPOCAl, a 

clarificação do procedimento a adotar para a modificação da receita, 

em situações em que existe necessidade em promover uma diminuição ou 

anulação da receita global orçamentada, sendo que, a revisão 

orçamental é abordada no POCAL nos casos de aumento global da despesa, 

não recomendando, em concreto, o procedimento a adotar no caso de 

diminuição ou anulação de receitas que impliquem redução correlativa 

da despesa global; -------------------------------------------------- 

h)  Uma diminuição ou anulação da receita implica necessariamente 

uma redução da despesa prevista, no sentido de dar cumprimento ao 

princípio orçamental do equilíbrio total, preconizado no n.º 1 do 

artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

o qual supõe que os orçamentos das entidades do setor local preveem 

as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, conjugando com 

o n.º 2 do mesmo artigo, o qual prevê que a receita corrente bruta 

cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das 

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. ---------- 

i) Da leitura do diploma não se afere instantaneamente qual a 

metodologia a adotar no caso de uma diminuição ou anulação de receita 

e se a mesma carece da respetiva anuência do órgão deliberativo, pelo 

que se interpreta que se uma diminuição ou anulação de receita implicar 

a eliminação de um ou mais projetos de investimento previamente 

aprovados pelo Órgão Deliberativo, deverá o processo a desenvolver 

passar por uma revisão orçamental e ser remetido à Assembleia Municipal 

para aprovação, de acordo com o preconizado na alínea a), do n.º 1 do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Se a diminuição 

ou anulação da receita não implicar a eliminação de projetos de 

investimento, já aprovados, considerando que uma redução da receita 

irá implicar uma redução também na despesa, a metodologia a adotar 

deverá passar por uma alteração orçamental, nos termos legalmente 

previstos. --------------------------------------------------------- 

j) Considerando ainda que, com a entrada em vigor do novo regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, previa-se, desde o ano de 2015, a 

vinculação da despesa e da receita a um quadro plurianual de 

programação orçamental (QPPO) numa base móvel de quatro anos, sendo 

que, por ausência de regulamentação, não haviam sido elaborados, em 

anos anteriores os respetivos mapas QPPO. Contudo, na sequência da 

divulgação da Nota Informativa n.º 1/2016 da CCDRN, relativa à 

elaboração, para o horizonte temporal 2017-2020, do Quadro Plurianual 

de Programação Orçamental e cujo entendimento foi objeto de 

articulação com a Direção-Geral das Autarquias Locais, veio a ser 

superiormente determinado, acolhendo tais orientações, proceder à 
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elaboração Mapa QPPO, constante dos Documentos Previsionais para 2021, 

de acordo com mapa Anexo V, à presente proposta; -------------------- 

k) À data atual, encontrando-se concluídos os documentos 

previsionais para vigorar no exercício de 2022, tendo em vista a sua 

submissão à assembleia municipal, para aprovação, verifica-se que os 

valores estimados para orçamento global de 2021 se desviam 

significativamente dos valores considerados nas previsões constantes 

do QPPO em vigor, no que diz respeito ao previsto para 2021, carecendo, 

por conseguinte, do competente ajustamento, pela figura da Revisão, 

ora em análise; ----------------------------------------------------- 

l) Em suma, muito embora na fase de elaboração dos Documentos 

Previsionais para 2021 tenham sido respeitados os princípios e regras 

constantes no ponto 3 do POCAL, no esforço para o eficiente apuramento 

das previsões efetuadas, sustentadas em fatos confirmados e com 

elevado grau de certeza, certo é que, apenas na fase de execução 

orçamental se retratou a realidade do evoluir da situação financeira 

do Município; ------------------------------------------------------- 

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

a) Resulta que, atualmente, e após verificação de todas as rubricas 

da despesa e da receita, para as quais as correspondentes dotações 

previsionais se apresentam sem qualquer execução ou sem que se venha 

a verificar a sua necessidade até final do exercício, sendo 

dispensáveis e passíveis de anulação, julga-se oportuno e necessário 

proceder a uma Revisão Orçamental, tendo em vista alcançar uma taxa 

de execução da receita total, não inferior a 85%, no cumprimento do 

disposto no nº 3, do artº56, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, materializada, nas seguintes modificações: ----------- 

a1) Anulação de dotações de despesas de investimento cujas 

classificações da despesa/ações não evidenciam execução até à presente 

data, nem tão pouco, se vislumbre virem a ser utilizadas até final do 

corrente ano económico, e cujas ações a anular se encontram previstas 

no ANEXO I, à presente informação. ---------------------------------- 

a2) Anulação de dotações de receitas orçamentadas que não apresentam 

um grau de execução expressivo, à data atual, nem tão pouco se 

vislumbre algum acréscimo até final do corrente ano, e correspondente 

anulação de dotações de despesas orçamentadas sobre as quais não se 

perspetiva a sua execução até final do corrente ano e constantes em 

mapa Anexo II, à presente proposta; --------------------------------- 

a3) Ajustamento dos valores constantes do QPPO aprovado para o 

exercício de 2021, e de acordo com Mapa Anexo V – QPPO corrigido. --- 

b) Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir ao Presidente da Câmara a adoção da 

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

b1) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à sua aprovação; ---------- 

b2) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a merecer 

aprovação por parte do Executivo camarário, deverá a mesma, ser 

remetida para uma próxima sessão da Assembleia Municipal com vista ao 

seu sancionamento pelo aludido órgão deliberativo, no cumprimento do 

disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 25º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro e ulteriores alterações. ----------------------------- 

c) Segue, ainda, em anexo documento comprovativo do cumprimento da 

regra de   equilíbrio orçamental, prevista no artº 40º da lei 73/2013, 

de 3 de setembro – anexo III. --------------------------------------- 

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

Chaves, 30 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 
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(Márcia B. Santos, Dra.) -------------------------------------------- 

Anexos: Anexo I, Anexo II, Anexo III e QPPO - Anexo V --------------- 

Modificação ao orçamento da receita, da despesa e PPI 2021 ---------- 

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

2021.12.03. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.2. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES PREVISIONAIS 2022, ENQUADRADAS NUM 

PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL (2022-2026). APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL, 

AO ABRIGO DA LEI Nº 12-A/2008, DE 27 DE FEVEREIRO, ALTERADA PELA LEI 

Nº 35/2014, DE 20 DE JUNHO. PROPOSTA Nº 35/GAP/2021 ----------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Exposição de Motivos -------------------------------------------- 

1. Considerando que a conjugação da Lei que define o quadro de 

competências dos órgãos autárquicos – Lei nº 75/2013, 12 de setembro, 

na sua atual redação e de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 

nº192/2015, que instituiu o Sistema de Normalização Contabilística 

para Administrações Públicas (SNC-AP), designadamente a NCP 26 e 

parágrafo 17 da NCP1, e ainda no cumprimento do POCAL, na parte não 

revogada (pontos 2.9,3.3 e 8.3.1) e do nº 1, do art.º 46º da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação (RFALEI), ficam os 

Municípios obrigados, anualmente, à elaboração, aprovação e execução 

de demonstrações previsionais, a saber: ----------------------------- 

1.1 - Demonstrações Previsionais previstas na NCP 26, do SNC-AP e 

nº 1, do art.º 46º, do RFALEI: -------------------------------------- 

1.1.1 - Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual; ----- 
1.1.2  - Plano Plurianual de Investimentos (PPI). ------------------ 
1.1.3 -  Atividades Mais Relevantes (AMR ´s) ----------------------- 
1.2 – Demonstrações Financeiras Previsionais, previstas no 

parágrafo 17, da NCP1, do SNC-AP: ----------------------------------- 

1.2.1 – Balanço previsional; ---------------------------------------- 

1.2.2 - Demonstração dos resultados previsional, por natureza; ------ 

1.2.3 - Demonstração dos fluxos de caixa previsional. --------------- 

2. Considerando que, a execução dos documentos previsionais 

mencionados, deve levar em linha de conta os princípios de utilização 

racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria, 

garantindo que as despesas a realizar se justificam quanto à sua 

economia, eficiência e eficácia; ------------------------------------ 

3. Considerando que, as demonstrações previsionais são o reflexo 

financeiro das políticas públicas que o Município se propõe aplicar, 

traduzindo de que forma e em que montante se prevê arrecadar recursos 

e os fins previstos para a sua utilização. -------------------------- 

4. Considerando que, a elaboração dos documentos previsionais deve 
obedecer aos princípios e regras previstos na parte não revogada do 

POCAL, à NCP 26, bem como às regras orçamentais inscritas nos artigos 

40.º a 47.º do RFALEI, incluindo, nos termos do número do artigo 46º 

do RFALEI, os seguintes elementos: ---------------------------------- 

a) Relatório que contenha a apresentação e a fundamentação da 

política orçamental proposta incluindo a identificação e descrição das 

responsabilidades contingentes; ------------------------------------ 
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b)  Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia local, que 

inclui, no caso dos municípios de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; -------------- 

c)  Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a 

classificação económica a que acresce, de forma autónoma, o dos 

serviços municipalizados, quando aplicável; ------------------------- 

d) Articulado que contenha as medidas para orientar a execução 

orçamental; -------------------------------------------------------- 

e) A proposta das grandes opções do plano, compostas pelas 

Atividades Mais Relevantes (AMR´s) e Plano Plurianual Investimentos, 

com nota explicativa que a fundamenta, a qual integra a justificação 

das opções de desenvolvimento estratégico, a sua compatibilização com 

os objetivos da política orçamental e a descrição dos programas, 

incluindo projetos de investimento e atividades mais relevantes da 

gestão. ------------------------------------------------------------ 

5. O Orçamento Municipal inclui ainda, para além dos mencionados em 
legislação especial, os seguintes anexos: --------------------------- 

a) Orçamentos dos órgãos e serviços do Município com autonomia 

financeira; -------------------------------------------------------- 

b) Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas 

em relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo 

pelo município, de acordo com o art.º 75.º do RFALEI, na sua atual 

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

c) Mapa das entidades participadas pelo Município, identificadas 

pelo respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e o valor correspondente. --------------- 

6. Considerando que, na elaboração dos documentos ora em análise, devem 
ser seguidos os princípios orçamentais da anualidade, da unidade, da 

universalidade, da especificação, do equilíbrio, da não consignação, 

da não compensação, da legalidade, da estabilidade orçamental, da 

autonomia financeira, da transparência, da solidariedade nacional 

recíproca, da equidade intergeracional, da coordenação entre as 

finanças locais e finanças do estado e da tutela inspetiva; --------- 

7. Considerando que, nos termos do artº45º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua atual redação, o órgão executivo apresenta ao órgão 

deliberativo, até 30 de novembro de cada ano, a proposta de Orçamento 

Municipal, para o ano económico seguinte ou, nos casos em que as 

eleições para o órgão  executivo municipal ocorram entre 30 de julho 

e 15 de dezembro, a proposta de orçamento municipal para o ano 

económico seguinte é apresentada no prazo de três meses a contar da 

data da respetiva tomada de posse. ---------------------------------- 

8. Considerando que no uso das competências determinadas pelo disposto 
na alínea c) do número 1 do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, deve o Executivo Municipal 

elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal, as Opções do 

Plano e a Proposta de Orçamento; ------------------------------------ 

9. Considerando que, o Município de Chaves, deve prever, anualmente, 
o Mapa de Pessoal, tendo o mesmo em conta as atividades, de natureza 

permanente ou temporária, a desenvolver, durante a sua execução, 

conforme o estipulado no nº 1, do artº29, da Lei 35/2014, de 20 de 

junho; ------------------------------------------------------------- 

10. O Mapa de Pessoal do Município de Chaves menciona o número de 
postos de trabalho de que o mesmo carece, para o desenvolvimento das 

respetivas atividades, bem como, a descrição de todas as funções, de 

acordo com o descrito no “Regulamento de Descrição de Funções, 

Atribuições e Competências”, documento que se anexa à presente 

proposta, para todos os efeitos legais; ----------------------------- 
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11. Assim, aquando da elaboração do Orçamento para o ano de 2022 e 
nos termos do nº 4, do artigo 29 da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, o 

mapa de pessoal é aprovado pelas entidades competentes em simultâneo 

à aprovação da proposta de orçamento. ------------------------------- 

12. Considerando que nos termos do ponto 2.9 do POCAL (parte não 
revogada pelo SNC-AP), “O sistema de controlo interno a adotar pelas 

autarquias locais engloba, designadamente, o plano de organização, 

políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os 

outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis 

autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das 

atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos 

ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e 

erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a 

preparação oportuna de informação financeira fiável.”; -------------- 

13. Considerando que, cabe à Câmara Municipal, no âmbito das suas 
competências materiais, previstas na alínea i), do nº 1, do art.º 33º, 

“Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário 

dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva 

avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à 

apreciação e votação da assembleia municipal”. ---------------------- 

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

Assim, pelas razões anteriormente enunciadas, proponho, ao executivo 

camarário, que adote deliberação no sentido de: --------------------- 

1 - Aprovar os documentos previsionais para o exercício económico 

de 2022, ora, propostos, os quais incluem, nos termos do disposto na 

NCP26 e parágrafo 17 da NCP1, do SNC-AP, nos termos do POCAL (na parte 

não revogada) e no nº 1 do artº46º, da Lei nº73/2013, de 03 de setembro, 

os seguintes documentos: -------------------------------------------- 

a) Demonstrações previsionais: ---------------------------------- 

✓ Orçamento enquadrado num Plano Orçamental Plurianual; -------- 

✓ Grandes Opções do Plano (GOP), as quais incluem: ------------- 

❖ Plano Plurianual de Investimentos (PPI); --------------------- 

❖ Atividades mais relevantes (AMR). ---------------------------- 

b) Demonstrações financeiras previsionais: ---------------------- 

✓ Balanço Previsional; ----------------------------------------- 

✓ Demonstração dos Resultados Previsional, por natureza; ------- 

✓ Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional. ---------------- 

c) Outros documentos: ------------------------------------------- 

✓ Relatório com a apresentação e a fundamentação da política 

orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição das 

responsabilidades contingentes; ------------------------------------- 

✓ Mapa resumo das receitas e despesas da Autarquia Local, que 

inclui, no caso dos municípios, de forma autónoma, as correspondentes 

verbas dos serviços municipalizados, quando aplicável; -------------- 

✓ Mapa das receitas e despesas, desagregado, segundo a 

classificação económica, a que acresce, de forma autónoma, os serviços 

municipalizados, quando aplicável; ---------------------------------- 

✓ Mapa QPM – QPPO (Quadro Plurianual De Programação Orçamental) 

previsto nos Artigos 9-Aº, 44º e 47.º da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, no qual se definem os limites para a 

despesa do município, bem como para as projeções da receita, numa base 

móvel que abranja os quatro exercícios seguintes, sendo que, os limites 

são vinculativos para o ano do exercício económico do orçamento e 

indicativos para os restantes. O QPPO é atualizado anualmente, para 

os quatro anos seguintes, no orçamento municipal. ------------------- 

✓ Articulado com as medidas para orientar a execução orçamental;  
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✓ Orçamentos dos órgãos e serviços do município com autonomia 

financeira; -------------------------------------------------------- 

✓ Orçamentos, quando aplicável, de outras entidades participadas 

em relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo 

pelo município, de acordo com o artº75 da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação;9 ------------------------------------ 

✓ Mapa das entidades participadas pelo município identificadas 

pelo respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva 

percentagem de participação e verba correspondente. ----------------- 

2 - Aprovar o Mapa de Pessoal, nos termos e para os efeitos 

previstos no disposto no nº4 do artº29º, da Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, o qual acompanha a proposta de orçamento, ora, em apreciação, 

contendo toda a informação, legalmente, exigível, por força do 

disposto no art.º28.º do mesmo diploma legal, bem como as respetivas 

remissões para o Regulamento Interno do Município, contendo a 

“Descrição de Funções, Atribuições e Competências” aprovado pelo órgão 

competente; -------------------------------------------------------- 

3 - Em caso afirmativo remeter, no cumprimento do prazo 

estabelecido no aludido art.º 45.º o RFALEI, à Assembleia Municipal, 

todos os documentos supra identificados, os quais constituem a 

proposta de Demonstrações Previsionais, para o ano económico de 2022-

2026, documentos cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos 

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

4 - Por último, tais documentos, depois de sancionados, 

previamente, pelo Órgão Executivo Municipal, deverão, sob a forma de 

proposta, serem analisados, discutidos e votados em sede da última 

sessão ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar durante o mês 

de dezembro do corrente ano, de acordo com o calendário, legalmente, 

fixado, sobre a matéria. -------------------------------------------- 

Chaves, 24 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

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

Demonstrações Previsionais 2022-2026; ------------------------------- 

Norma de Controlo Interno; ------------------------------------------ 

Plano de Prevenção de Riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infrações conexas; -------------------------------------------------- 

Mapa de Pessoal; ---------------------------------------------------- 

Regulamento Interno “Descrição de Funções, Atribuições e 

Competências”. ----------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, quanto a este assunto da ordem 

do dia, tomou a palavra para fazer a apresentação sumária das 

Demonstrações previsionais 2022(Grandes Opções do Plano - Plano 

Plurianual de Investimento, Plano Municipal de Atividades Mais 

Relevantes / Orçamentos da receita e da despesa), e, nesse âmbito, fez 

um conjunto de apreciações, que se transcrevem, na íntegra, de seguida:  

“O ano que finda e aquele que agora perspetivamos, aliás como muito 

provavelmente os seguintes, estarão ainda marcados, de forma 

indelével, pelos efeitos severos e persistentes da pandemia da Covid-

19, mas ainda assim é tempo de afirmar a esperança e promover o bem-

estar coletivo. ----------------------------------------------------- 

                                                           
9 Nota Explicativa: Nos termos do disposto no artº75 da Lei 73/2013, 

de 3 de setembro, foram solicitados os respetivos orçamentos para 

2021, às entidades participadas em relação às quais se verifica o 

controlo ou presunção do controlo pelo município. ------------------- 
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Ainda são visíveis, na economia, nas sobretudo na área social e na 

área da mobilidade, e, desta forma no turismo, os condicionamentos 

decorrentes do contágio crescente do vírus SARS-CoV-2 e respetivas 

mutações, pelo que suscita a necessidade da implementação de política 

orçamental expansionista, consubstanciada em robustos pacotes de 

estímulo à economia e de proteção do emprego. ----------------------- 

Ao nível do município, ainda que não existam tais mecanismos de 

política económica e financeira, é também desejável que a estratégia 

esteja alinhada com definida à escala europeia e nacional, 

concretizada em forte investimento municipal, aliada a alívio fiscal, 

que possa reanimar a economia regional e local e manter o nível de 

empregabilidade atingido nos últimos anos, ao mesmo tempo que se apoiam 

as famílias mais vulneráveis. --------------------------------------- 

É neste contexto, cujas perspetivas económicas estão dependentes da 

evolução da pandemia, que o investimento público municipal deve ser 

incrementado e o estímulo ao consumo favorecido, em vista à almejada 

retoma, mas, sempre, em contexto de responsabilidade financeira 

intergeracional. --------------------------------------------------- 

Os relevantíssimos investimentos públicos em execução, alavancados 

pelos previstos para os anos seguintes, permitirão reforçar o 

desenvolvimento económico, turístico e cultural deste concelho, bem 

como o seu papel central e mobilizador no Alto Tâmega. -------------- 

O sucesso da orientação estratégica prosseguida no último mandato, 

apesar da pandemia da Covid-19, impele-nos a prosseguir esse caminho, 

aliás foi essa a mensagem que foi dada pelos flavienses, no último ato 

eleitoral autárquico, quando reforçaram a votação na equipa por mim 

liderada, robustecendo o investimento municipal nas áreas mais 

deficitárias, mas sobretudo naquelas que tenham maior potencial de 

criar emprego e de gerar riqueza. ----------------------------------- 

É tempo, pois, de prosseguirmos na estratégia de atração de 

investimentos e dinamização do tecido empresarial local, centrada na 

requalificação e modernização da área de acolhimento empresarial e na 

formação qualificada dos nossos recursos humanos. ------------------- 

Sabemos que a economia contemporânea é marcada pela incerteza, 

evidenciado pela pandemia que vivemos, pelo que o caminho do 

endividamento municipal e da despesa sem sentido estratégico não dará 

bom frutos.  É também ilusório pensar que se pode assegurar a 

prosperidade e o tal bem-estar dos flavienses sem gerar riqueza ou 

estimular um contexto de dinamização económica. --------------------- 

Neste pressuposto, mostra-se acertado destinar meios do município que 

venham a propiciar condições para que todos os que queiram investir 

produzam riqueza, para, posteriormente, ser redistribuída. ---------- 

Estamos no caminho certo, estribado num novo modelo de desenvolvimento 

sustentável. ------------------------------------------------------- 

Temos a perfeita consciência de que o exercício de 2022 continuará 

ainda condicionada pelos compromissos do passado, materializada na 

expressiva dívida à banca, que a autarquia, enquanto pessoa de bem, 

deve cumprir, de forma escrupulosa, no respeito pela lei. ----------- 

A proposta de orçamento apresentada para 2022, respeita a assunção 

pela câmara municipal dos compromissos que já estavam assumidos, mas 

olha já com esperança e confiança no futuro, estribada nos múltiplos 

projetos em execução e outros em conceção, idóneos a propiciar mais 

bem-estar aos flavienses, qualificar pessoas, empresas e instituições, 

afirmar o potencial turístico e termal do concelho, promover o 

dinamismo empresarial e comercial, criar valor e dar notoriedade aos 

produtos locais, em suma, fazer de Chaves uma cidade e um concelho 

mais desenvolvido e justo. ------------------------------------------ 
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O financiamento desses projetos está acomodado no orçamento municipal 

previsto para o ano de 2022, que se concretiza em € 50.923.237,31. -- 

Nota de relevo, neste particular, é a relevante poupança corrente ou 

saldo primário, ou seja, a diferença entre a receita corrente e a 

despesa corrente, que se prevê que atinja, no ano de 2022, o expressivo 

valor de € 7.498.485,19, sinal inequívoco da boa gestão autárquica. - 

No que concerne à dimensão orçamental, na ótica da receita corrente, 

cuja rubrica mais relevante assenta nas transferências e subsídios 

correntes, € 17.834.786,77, seguida pelos impostos diretos, com a 

dotação previsional de € 6. 626.909,17, a venda de bens e serviços, 

com € 7.198.637,27, as taxas, multas e outras penalidades, com € 

2.807.926,46, os rendimentos de propriedade com € 1.937.360,03, outras 

receitas correntes, € 233.245,06, e, por último, os impostos 

indiretos, com € 100,00. -------------------------------------------- 

No que concerne às Grandes Opções do Plano, que compromete € 

30.785.144,58, do total do orçamento previsional da despesa, a 

alocação, em função das funções das GOP(s), é a seguinte: ----------- 

- Funções Gerais: € 3.531.855,69; ----------------------------------- 

- Funções Sociais: € 17.963.062,88; --------------------------------- 

- Funções Económicas: € 8.749.199,60; ------------------------------- 

- Outras funções: € 541.026,41. ------------------------------------- 

As funções sociais, com 58,35%, e económicas, com 28,42%, representam, 

em conjunto, as componentes mais expressivas do investimento 

municipal, para o ano de 2022, pois concentram 86,77% do total das 

GOP(s), e 60,45% do orçamento total. -------------------------------- 

Quanto ao Plano Plurianal de Investimentos (PPI), documento que agrega 

todos os projetos e ações de investimento, atinge o valor global de € 

18.230.708,66, estruturado em três funções principais, aliás como as 

GOP(s), funções gerais, sociais e económicas. ----------------------- 

Importa, neste contexto, destacar os projetos/ações mais relevantes, 

pela natureza ou expressão financeira do investimento, inseridos em 

cada das funções em que se estrutura o Plano Plurianual de 

Investimentos: ----------------------------------------------------- 

I - Funções Gerais (€ 3.249.355,69) --------------------------------- 

- Pequenas obras de beneficiação no património municipal, com a dotação 

previsional de €137.880,70; ----------------------------------------- 

- Centro Ecuménico de Chaves (Casa Mortuária), com a dotação de 

previsional de € 364.211,24; ---------------------------------------- 

- Aquisição e conservação de outros edifícios, com a dotação de € 

80.000,00; --------------------------------------------------------- 

- Aquisição e reparação de máquinas e viaturas, com a dotação global 

de € 190.000,00; ---------------------------------------------------- 

- Aquisição, reparação e beneficiação de equipamentos, mobiliário e 

utensílios, com a dotação global de € 596.000,00, donde se destaca, 

pela expressão financeira, a aquisição de equipamento básico (outros), 

com € 500.000,00; --------------------------------------------------- 

- Aquae Salutem, com a dotação previsional, para o ano de 2022, de € 

1.516.140,00; ------------------------------------------------------ 

-  Centro Municipal de Proteção Civil de Chaves, com a dotação de € 

171.227,25; -------------------------------------------------------- 

II – Funções Sociais (€ 8.221.169,68) ------------------------------- 

2.1 Educação (ensino não superior), com a dotação global de € 

1.583.784,45 que se desagrega, no essencial, nos seguintes 

projetos/ações: ---------------------------------------------------- 

- Reparação e Conservação de Escolas, com a dotação global de € 

651.540,01; -------------------------------------------------------- 

- Escolas, com a dotação de € 500.000,00; --------------------------- 
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- Equipamento informático, com a alocação financeira previsional de 

136.427,40: -------------------------------------------------------- 

- Escola Básica de Vila Verde da Raia, com a dotação global de € 

65.140,23; --------------------------------------------------------- 

- Escola Secundária Dr. António Granjo, com a dotação global de € 

204.580,01; -------------------------------------------------------- 

- Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, com a dotação global de € 

519.844,08; -------------------------------------------------------- 

- Escola Básica N.º 1 de Chaves – Santo Amaro –, com a dotação global 

de 62.529,91; ------------------------------------------------------- 

- Básica de Santa Cruz/Trindade (equipamento informático). ---------- 

2.2 Saúde, com a dotação global de € 18.000,00; --------------------- 

2.3 Segurança e Ação Social, com a dotação global de 253.509,66, da 

qual se destaca a ação relativa ao apoio às IPSS, no valor de € 

113.765,00. -------------------------------------------------------- 

2.4) Habitação e Serviços Coletivos, com a dotação global de € 

4.456.694,59 que se desagrega, no essencial, nos seguintes projetos: 

2.4.1 Habitação Social, com a dotação global de € 1.168.005,68, com 

destaque para Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos 

Montes, com o valor de € 870.680,39; -------------------------------- 

2.4.1. Ordenamento do Território, com a dotação global de € 

1.631.826,76, repartido da seguinte forma: € 556.400, 84, para o 

ordenamento, € 778.559,34, para infraestruturas de urbanização e os 

restantes € 296.866,60, para a reabilitação urbana; ----------------- 

2.4.3 Saneamento, com a dotação global de € 487.204,30, cuja 

desagregação se concretiza com a alocação de € 315.070,00, para 

execução de redes de saneamento, € 150.000, para execução de saneamento 

em espaço rural, no caso, o início de execução dos saneamentos de 

Argemil da Raia, Vila Nova de Monforte e Avelelas. ------------------ 

2.4.4 Abastecimento de água, com a dotação global de previsional de € 

1.126.591,64. ------------------------------------------------------ 

2.4.6 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, com a 

dotação de € 133.066,17. -------------------------------------------- 

2.4.7 Serviços Culturais e Recreativos e Religiosos, com a dotação 

global de € 2.087.998,77, cuja rubrica geral mais expressiva diz 

respeito à Cultura, no valor de € 1.259.624,11, da qual se destaca a 

conclusão da Musealização das Termas Romanas de Chaves, com € 

138.517,36, a Reabilitação do Edificado do Cineteatro de Chaves para 

a instalação de Centro Multiusos, com a alocação de € 951.177,65 e a 

Conservação e Restauro da Igreja da Nossa Senhora da Azinheira, no 

valor de € 64.649,40. ----------------------------------------------- 

2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer, com a dotação global de € 828.374,66, 

donde se destaca o projeto de Requalificação da “Praia de Vidago”, com 

a dotação de € 210.000,00, a intervenção no Jardim Público de Chaves, 

traduzida na beneficiação e requalificação de pavimentos e sistemas 

de drenagem pluvial, com o valor € 157.030,12, e o início da execução 

da piscina coberta, com a dotação de € 100.000,00. ------------------ 

III – Funções Económicas (€ 6.219.156,88) --------------------------- 

a) Iluminação pública, com a dotação global de € 80.560,00; --------- 

b) Energias renováveis, concretizada no projeto denominado por 

“Ampliação da rede urbana de calor da cidade de Chaves, com a dotação 

global de € 460.687,36; --------------------------------------------- 

c) Eficiência energética, com a dotação global de € 626.456,01, que 

se densifica, sobretudo, na eficiência energética do edificado social 

do Bairro dos Aregos, com a dotação de € 571.684,19; ---------------- 

d) Atividade Industrial, com a dotação global de € 152.350,00; ------ 
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e) Transportes e comunicações, com a dotação global de € 4.633.851,19, 

que se concretiza, no essencial, nos seguintes projetos: ------------ 

- Pavimentação e beneficiação de arruamentos e estradas, com a dotação 

de € 888.073,83; ---------------------------------------------------- 

- Requalificação do cruzamento/entroncamento da ER314 com a EN213, com 

a dotação de € 112,150,00; ------------------------------------------ 

- Requalificação da EM 550 – Vidago a Arcossó, com a dotação de € 

232.781,44; -------------------------------------------------------- 

- Ecovia do Tâmega, 3.ª fase – Vidago ao limite do concelho de Vila 

Pouca de Aguiar, com a dotação de € 354.372,07; --------------------- 

- Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase – Chaves a Vidago, com a dotação de € 

192.318,16; -------------------------------------------------------- 

- Rodovia de Acesso Prioritário – A24 /Hospital – Lanço 4, com a 

dotação de € 200.000,00; -------------------------------------------- 

- Requalificação Urbanística da rua do Ermida, em Vidago, com a dotação 

de € 151.777,90; ---------------------------------------------------- 

- Requalificação da Praceta e rua General Luís Pimentel Pinto, com a 

dotação de € 347.680,00; -------------------------------------------- 

- PAMUS 2 - Requalificação de Corredores Urbanos Existentes - Zona 

Urbana Nascente, lotes 1 e 5, com a dotação de € 610.539,97; -------- 

- PAMUS 3 - Requalificação de Corredores Urbanos Existentes – Zona 

Urbana Poente, lotes 4, 6, 8 e 12, com a dotação de € 101.206,66; --- 

- PAMUS 9 - Requalificação da Avenida Pedro Álvares Cabral, com a 

dotação de € 109.666,94; -------------------------------------------- 

- PAMUS 2.3 - Requalificação Parcial da Avenida Heróis de Chaves, lote 

7, com a dotação de € 407.861,08; ----------------------------------- 

- Turismo valorização do espaço público, com a dotação global de € 

170.669,05, que se desagrega em dois projetos, Caminho de Santiago, o 

da Via da Prata e o Caminho Interior. ------------------------------- 

Os inúmeros e significativos investimentos municipais apresentados, 

nos domínios das funções gerais, económicas e sociais, na 

requalificação urbana e ambiental, densificados em projetos e ações 

no reforço das infraestruturas e equipamentos de apoio às atividades 

económicas, na qualificação e apetrechamento de equipamentos 

escolares, na eficiência energética, no reforço da oferta cultural e 

no incremento da promoção turística, sem descurar o incremento da rede 

colaborativa de ensino e investigação, no âmbito da CIMT-AT. -------- 

Os documentos previsionais em apreço, como resulta da expressão 

financeira patente no PPI, € 8.221.169,68, conferem à dimensão social 

uma particular atenção, que revela a sensibilidade social deste 

executivo. --------------------------------------------------------- 

Estamos certos de que, no contexto atual, em face dos recursos 

financeiros disponíveis, em particular do desenho do programa de 

fundos europeus em vigor, as propostas constantes dos documentos 

previsionais para o próximo ano económico respondem às principais 

necessidades deste concelho e aos anseios da nossa gente, pelo que os  

submetemos à apreciação dos órgãos autárquicos, neste momento ao 

executivo municipal, na expetativa de que os flavienses e a sua 

qualidade de vida sejam o alfa e o ómega, na apreciação e votação dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

Paços do concelho de Chaves, aos 9 de dezembro de 2022. ------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo tecido os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

Apresentou uma crítica ao plano plurianual apresentado, uma vez que 

das obras referidas no período eleitoral apenas constam: ------------ 
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- Estrada EM314 (ligação a Fornelos); ------------------------------- 

- Estrada do S. Caetano; -------------------------------------------- 

- Pavilhão Multiusos. ----------------------------------------------- 

Todos com dotação insuficiente para serem executados. --------------- 

Questionando se, ainda, vão ficar este mandato por executar. -------- 

Também verificou a existência de várias rúbricas orçamentais onde não 

são tipificadas as obras, com a devida quantificação e execução, não 

sendo possível identificar qual a obra que se pretende executar numa 

determinada aldeia, quer seja de abastecimento de água, saneamento 

e/ou estradas, sendo sua opinião que deveria estar melhor identificado 

o local objeto de intervenção. A inscrição destas obras no plano 

obedece a uma inscrição residual ficando ao critério do Senhor 

Presidente da Câmara a realização da mesma obedecendo a um critério 

unicamente subjetivo e político. ------------------------------------ 

Relativamente à receita verifica-se uma grande dependência das 

receitas provenientes do Estado e de Fundos Comunitários, caso 

contrário não haveria qualquer investimento no Concelho. ------------ 

Ficando-se com a ideia que não se criou riqueza para avançar. ------- 

As receitas com os impostos municipais, “IMI”, IMT” e “IUC”, também 

têm aumentado. ------------------------------------------------------ 

Verifica-se uma despesa de aproximadamente 10 milhões de euros de 

despesas com pessoal, valor que não lhe parece exagerado, mas destaca 

que ultrapassa já mais de 30% das receitas corrente do município. --- 

Verifica, também, que a despesa com a dívida financeira tem aumentado 

e vai aumentar, segundo o estimado neste orçamento 0,61%. ----------- 

Não coloca em causa o profissionalismo da Divisão de Gestão Financeira, 

bem como toda a estrutura administrativa que colabora na elaboração 

destes documentos previsionais. ------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido o 

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

No que concerne aos compromissos autárquicos que incorporavam o 

programa que foi sufragado, pela expressiva maioria dos flavienses, 

onde se inscrevem, também, os referidos pelo Senhor Vereador do PSD, 

Eng. Francisco Tavares, reitera-se que são para cumprir no horizonte 

temporal correspondente ao mandato autárquico de 2021-2025, 

relembrando o interpelante que os documentos previsionais em 

apreciação dizem respeito apenas ao primeiro de quatro anos. -------- 

Relativamente, aos investimentos a que alude o Senhor Vereador do PSD, 

requalificação da Estrada ER314, requalificação EM 508 e pavilhão 

multiusos, encontram-se previstos no Plano Plurianual de Investimento, 

com dotação financeira mais expressiva nos anos seguintes, 2023 e 

2024, na medida em que o ano de 2022 será destinado à contratação dos 

respetivos projetos de arquitetura e especialidades, orçados em 

milhares de euros, a fim de que se possa, depois, proceder à abertura 

dos correspondentes concursos públicos tendentes à adjudicação de tais 

empreitadas. ------------------------------------------------------- 

Como o Senhor Vereador do PSD, Eng. Francisco Tavares, nem o partido 

que representa, apresentou qualquer contributo de investimento, em 

sede de audiência do estatuto do direito de oposição, nem tampouco 

nesta reunião, pode concluir-se que concerne com o plano de 

investimentos constante do PPI. -------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, disse estranhar a incoerência 

do Senhor Vereador, Eng. Francisco Tavares, pois ao mesmo tempo que 

defende a maior autonomia financeira do município de Chaves, é contra 

o incrementos das receitas próprias, designadamente impostos locais e 
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venda de bens e serviços, devendo, por isso, explicitar qual é o 

instrumento ou recurso que prende aumentar ou lançar de novo para 

concretizar a dita autonomia financeira. ---------------------------- 

Os principais agregados da receita municipal são conhecidos, aliás 

foram referidos na breve apresentação dos documentos previsionais, 

transferências e subsídios correntes, € 17.834.786,77; impostos 

diretos € 6. 626.909,17; venda de bens e serviços € 7.198.637,27; as 

taxas, multas e outras penalidades € 2.807.926,46; e os rendimentos 

de propriedade com € 1.937.360,03, pelo que seria relevante, para uma 

discussão séria, que o Senhor Vereador do PSD, identifica-se qual a 

receita municipal própria que gostaria de ver incrementar ou criar, 

em vista à almejada autonomia financeira. --------------------------- 

Notou, ainda, o Senhor Presidente, que as receitas próprias do 

município têm vindo em sustentado aumento, designadamente as 

referentes às transferências do Estado, que nos últimos três cresceram 

provavelmente mais de 20%, cumprindo-se, finalmente, a lei das 

finanças locais. ---------------------------------------------------- 

Destacou também a capacidade do Município de Chaves em captar 

investimento externo, designadamente de fundos europeus, algum através 

de avisos concorrenciais, mas também através do Fundo Ambiental, do 

qual se destaca a 3.º fase da Ecovia Internacional do Tâmega e Corgo 

e da Rede Urbana de Geotermia de Chaves. ---------------------------- 

Relativamente aos impostos municipais, “IMI”, “IMT” e “IUC”, 

explicitou que as respetivas taxas estão no mínimo legalmente 

admissível, sempre que essa prerrogativa é de cariz municipal. ------ 

Que este orçamento evidencia uma gestão equilibrada, racional e amiga 

do cidadão, com mais justiça social. -------------------------------- 

No que diz respeito à identificação das rubricas, refuta qualquer 

falta de clareza e opacidade dos documentos em apreciação, tratando-

se de documentos previsionais consistentes, claros e transparente, 

estando disponível para explicitar qualquer dúvida que possa 

subsistir. --------------------------------------------------------- 

Qualquer decisão que venha a ser tomada nas rúbricas residuais, que, 

diga-se, cumprem as regras do SNC-AP, serão do conhecimento do 

Executivo Municipal, seja na fase da contratualização, seja na 

execução financeira. ------------------------------------------------ 

Relativamente há dívida do município, e em particular à dívida de 

médio/longo prazo, a afirmação do Senhor Vereador do PSD, Eng. 

Francisco Tavares, carece de qualquer fundamento, não tendo nenhuma 

adesão à realidade. Bastaria ter alguma memória ou então relativa 

diligência, para se reconhecer a relevante redução da dívida total do 

município de Chaves, que, em quatro anos, contraiu de mais de 42 

milhões de euros, se considerarmos as conclusões da auditoria 

financeira, ou os 38 milhões de euros se nos ativermos à prestação de 

contas de 2017, para cerca de 25 milhões de euros, no final de 2017. 

Neste particular, o Senhor Presidente da Câmara referiu que a evolução 

do município de Chaves tem sido notável, sendo que em 2019, o município 

de Chaves foi o quatro ou quinto município do país com maior redução 

percentual de juros bancários. -------------------------------------- 

Recordou ainda que o município de Chaves, no mandato de 2010 a 2013 

gastou € 2.042.553,00, em juros bancários, no mandato de 2014-2017, € 

6.702.690,00, e prevê gastar no ano de 2022, 970 mil euros, donde se 

pode concluir que o atual executivo municipal tem vindo a fazer uma 

boa competente e rigorosa. ----------------------------------------- 

No passado, os juros encontravam-se subestimados, porque não foram 

registados os encargos, com juros comercias, decorrentes da faturação 

relativa à compra de água às Águas do Norte e os juros relativos ás 
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expropriações, cujo valor global seria suficiente para construir as 

novas piscinas municipais e o multiusos. ---------------------------- 

Destacando que quando assumiu a Presidência da Câmara Municipal de 

Chaves, existia uma dívida total, inscrita nos respetivos documentos 

financeiros, superior a 38 milhões de euros, sendo que essa dívida, À 

data de 22.11.2021, é aproximadamente de 23 milhões de euros, ao mesmo 

tempo que a capacidade de endividamento do município de Chaves se vem 

robustecendo, sendo, nessa mesma data, de cerca de 26 milhões de euros. 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara deixou palavras de apreço e 

reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pela Divisão de 

Gestão Financeira, na elaboração dos documentos previsionais de 2022.  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos 

contra dos Vereadores da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Sr. Eng. Francisco Baptista Tavares e Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, e quatro votos a favor dos restantes membros deste órgão, 

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

 
 

2.3. PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA REFERENTE À ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS 

DE OCUPAÇÃO DOS GABINETES E CAIS EXISTENTES NO CENTRO COORDENADOR DE 

TRANSPORTES DE CHAVES (PROPOSTA N.º 55/GAPV/21); - REQUERIMENTO 

APRESENTADO PELAS EMPRESAS SOCITRANSA, SOCIEDADE DE TRANSPORTES, S.L. 

E TURICHAVES, UNIPESSOAL LDA; ALTERAÇÃO DOS LOTES ADJUDICADOS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 181/DAG/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares ---------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento escrito, as empresas Socitransa, 

Sociedade de Transportes, S.L. e Turichaves, Unipessoal Lda, vieram 

solicitar que fosse alterada a adjudicação dos Lotes 1 e 2, 

concretizada no âmbito do procedimento de hasta pública referente à 

atribuição de licenças de ocupação dos gabinetes e cais existentes no 

Centro Coordenador de Transportes de Chaves (Proposta n.º 55/GAPV/21). 

2. De acordo com a adjudicação, em causa, a licença de ocupação do 

Lote 1 – Gabinete 1 e Cais 1 – foi atribuída à empresa Turichaves, 

Unipessoal Lda, enquanto que o Lote 2 – Gabinete 2 e Cais 2 – foi 

atribuído à empresa Socitransa, Sociedade de Transportes, S.L. ------ 

3. Pretendem, agora, as requerentes que o Lote 1 seja atribuído à 

empresa Socitransa, Sociedade de Transportes, S.L e que o Lote 2 passe 

para a empresa Turichaves. ---------------------------------------- 

4. Neste contexto, foi solicitado a estes serviços a emissão de 

informação técnica sobre a legitimidade do pedido e, consequentemente, 

a viabilidade jurídica do mesmo. ----------------------------------- 

5. Assim, sobre a matéria, cumpre informar o seguinte: ----------- 

II – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Na sequência da proposta n.º 55/GAPV/2021 foi iniciado o 

procedimento de hasta pública tendo em vista a atribuição de licenças 

de ocupação dos gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de 

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

2. Conforme decorre da Informação/Proposta n.º 98/DAG/21, o ato 

público da referida hasta pública foi realizado no dia 29 de junho de 

2021, pelas 10 horas, tendo o mesmo ficado deserto. ---------------- 

3. Neste contexto, o órgão executivo municipal, em sede de sua 

reunião ordinária realizada no dia 9 de julho de 2021, deliberou 

proceder à abertura de novo procedimento de hasta pública. --------- 
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4. Tal procedimento voltou a ficar deserto, conforme se retira da 

Informação/Proposta n.º 116/DAG/21, tendo o órgão executivo, em sede 

de sua reunião ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2021, 

deliberado dar início a novo procedimento de hasta pública, para o 

mesmo fim. ---------------------------------------------------------- 

5. No dia 25 de outubro de 2021, teve lugar o ato público de tal 

hasta pública, e na sequência da qual ocorreram os seguintes atos, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

a) A licença de ocupação do Lote 1 – Gabinete 1 e Cais 1 – foi 

arrematada por Turichaves, Unipessoal Lda, pelo valor mensal de €60,00 

(sessenta euros); --------------------------------------------------- 

b) A licença de ocupação do Lote 2 – Gabinete 2 e Cais 2 – foi 

arrematada por Socitransa, Sociedade de Transportes, SL, em Portugal, 

pelo valor mensal de €60,00 (sessenta euros); ---------------------- 

c) No lote 3 – Cais 3, não se registou qualquer intenção de 

arrematação; ------------------------------------------------------- 

d) No lote 4 – Cais 4, não se registou qualquer intenção de 

arrematação; ------------------------------------------------------- 

e) No lote 5 – Cais 5, não se registou qualquer intenção de 

arrematação; ------------------------------------------------------- 

6. Sendo certo que as duas empresas, acima referidas, foram as 

únicas que se apresentaram e participaram no procedimento de hasta 

pública, não se tendo registado, portanto, a presença de mais algum 

concorrente, conforme teor do auto de arrematação constante do 

processo administrativo. ------------------------------------------- 

7. Na sequência do ato público, cuja decurso se encontra descrito 

no auto de arrematação já mencionado, o órgão executivo municipal 

deliberou, em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 11 de 

novembro de 2021, o seguinte, a saber: ----------------------------- 

a) Adjudicar a atribuição da licença de ocupação do Lote 1 – Gabinete 

1 e Cais 1 – à Turichaves, Unipessoal Lda, pelo valor mensal de €60,00 

(sessenta euros); -------------------------------------------------- 

b) Adjudicar a atribuição da licença de ocupação do Lote 2 – Gabinete 

2 e Cais 2 – à Socitransa, Sociedade Transportes, S.L, em Portugal, 

pelo valor mensal de €60,00 (sessenta euros); ----------------------- 

c) A declaração de deserção relativamente aos lotes 3, 4 e 5, em 

virtude de não ter sido apresentada qualquer proposta para cada um dos 

enunciados lotes. -------------------------------------------------- 

8. Nos termos do disposto no artigo 5º, do procedimento de hasta 

pública, aprovado, após a notificação da decisão de adjudicação, os 

respetivos titulares deveriam depositar, à ordem da Câmara Municipal 

de Chaves, caução no valor de três vezes o preço mensal oferecido em 

dinheiro, podendo a mesma, ao abrigo do n.º 2, da mesma disposição, 

ser substituída por garantia bancária desde que tal fosse aceite pela 

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

9. De acordo com os elementos constantes no processo administrativo 

entregue nestes serviços, a empresa Turichaves procedeu ao depósito, 

à ordem do Município de Chaves, da quantia de 180 euros, correspondendo 

o mesmo à garantia exigida pelas normas do procedimento de hasta 

pública, em causa. ------------------------------------------------- 

10. Partindo de tal enquadramento, rapidamente se verificam os 

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

a) No procedimento de hasta pública, em causa, apenas se registou a 

presença e participação das duas empresas ora requerentes; -------- 

b) Não obstante as adjudicações terem recaído sobre lotes 

diferentes, as condições de atribuição, incluindo o valor mensal, são 

idênticas; --------------------------------------------------------- 
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c) O critério de atribuição centrou-se, exclusivamente, no valor 

arrematado para cada lote, não existindo, portanto, outros critérios 

relacionados com as qualidades e ou atribuições dos concorrentes; -- 

d) O procedimento de hasta pública, que culminou nas duas 

adjudicações supra referidas, foi precedido de dois procedimentos que 

ficaram desertos; -------------------------------------------------- 

e) A vontade de alterar o sentido das adjudicações, foi manifestado 

em conjunto pelas empresas adjudicatárias. -------------------------- 

11. Assim, tendo como base os pressupostos acima enunciados, bem como 

o princípio do aproveitamento do ato administrativo, evitando-se, 

assim, a realização de um novo procedimento de hasta pública, não se 

vê inconveniente na concretização do pedido formulado pelas 

requerentes, desde que, como é evidente, fiquem asseguradas as cauções 

exigidas no procedimento de hasta pública em causa. ---------------- 

12. Tanto mais que a dinamização do Centro Coordenador de Transportes 

de Chaves é de, claro, interesse do Município, atendendo ao facto de 

que tal infraestrutura visa possibilitar o acesso do público em geral 

aos serviços de transporte propiciados pelas transportadoras de índole 

regional, nacional e internacional. -------------------------------- 

13. Por último, importa referir que a revogação de atos 

administrativos se encontra prevista nos artigos 165º e seguintes do 

CPA. --------------------------------------------------------------- 

14. De acordo com o n.º 1, do artigo 165º, do CPA, a revogação é o 

ato administrativo que determina a cessação dos efeitos de outro ato, 

por razões de mérito, conveniência ou oportunidade10. --------------- 

15. Mais determina a alínea b), do n.º 2, do artigo 167º, do CPA, 

que os atos constitutivos de direitos, como é o caso de atribuição de 

licenças, podem ser revogados quando todos os beneficiários manifestem 

a sua concordância e não estejam em causa direitos indisponíveis. --- 

16. Ora, como se viu, foram os interessados que manifestaram a sua 

vontade conjunta na alteração dos termos da adjudicação efetuada. --- 

17. Relativamente à prática do ato de adjudicação que visa substituir 

o ato revogado, atendendo a que os interessados foram os únicos a 

participar na hasta pública, que as condições entre os lotes são 

idênticas, e que o pedido versa sobre os únicos lotes adjudicados, não 

se vê inconveniente na sua prática. -------------------------------- 

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: ----------------------------------------------------- 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à revogação do ato de adjudicação, 

praticado no dia 11 de novembro de 2021, no âmbito do procedimento de 

hasta pública referente à atribuição de licenças de ocupação dos 

gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de Transportes de 

Chaves, com base nas razões enunciadas no capítulo anterior, bem como 

no disposto no n.º 1, do artigo 165º, do CPA; ---------------------- 

b) Sequencialmente, e ao abrigo dos princípios do aproveitamento do 

ato administrativo, da celeridade e da eficiência, praticar novo ato 

de adjudicação, com o seguinte sentido: --------------------------- 

                                                           
10 A revogação do ato praticado, seguido de um novo ato, parece-nos a 

estratégia procedimental mais adequada, uma vez que, dessa forma, será 

efetuada nova contagem para efeitos de apresentação de cauções, 

garantindo, nesta justa medida, que as mesmas são apresentadas no 

prazo definido no procedimento de hasta pública em causa. ---------- 
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i)   Adjudicar a atribuição da licença de ocupação do Lote 1 – 

Gabinete 1 e Cais 1 – à Socitransa, Sociedade Transportes, S.L, em 

Portugal, pelo valor mensal de €60,00 (sessenta euros); ------------- 

ii) Adjudicar a atribuição da licença de ocupação do Lote 2 – Gabinete 
2 e Cais 2 – à Turichaves, Unipessoal Lda, pelo valor mensal de €60,00 

(sessenta euros); -------------------------------------------------- 

iii) Declaração de deserção relativamente aos lotes 3, 4 e 5, em virtude 
de não ter sido apresentada qualquer proposta para cada um dos 

enunciados lotes. -------------------------------------------------- 

c) Nos termos do disposto no artigo 5º, do procedimento de hasta 

pública aprovado, deverão os concorrentes garantir as cauções ali 

mencionadas. ------------------------------------------------------- 

d) A decisão que vier a ser praticada sobre a matéria, deverá ser 

notificada aos interessados, no estrito cumprimento do disposto no 

artigo 114º, do CPA11; ---------------------------------------------- 

e) De imediato, envio do presente assunto para o gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ---------------------- 

É tudo o que me cumpre informar sobre a matéria. ------------------- 

À consideração da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla 

Negreiro. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 2 de dezembro de 2021. ------------------------------------- 

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

 (Dr. Marcos Barroco) ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO, DE 02/12/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida 

no ponto III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno 

Vaz. --------------------------------------------------------------- 

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

2021.12.03. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador da coligação 

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Carlos Augusto Castanheira Penas, 

deu conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que nele tem 

interesse por possuir uma relação contratual com a empresa “Metalome 

Lda.”, declarando-se impedido de participar na sua discussão e 

votação. ----------------------------------------------------------- 

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

 

 

1. PROPOSTA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

MUNICIPAIS, SOBRE A PROPOSTA N.º 69/GAPV/2021, RESPETIVAMENTE, EM 

24/06/2021 E EM 30/06/2021, AOS PROJETOS CLASSIFICADOS COMO PIM 

INFORMAÇÃO Nº 41/DDE/2021, DA ENGº CLÁUDIA FERREIRA, DE 30.11.2021. – 

                                                           
11 Não existem contrainteressados, uma vez que as requerentes foram as 

únicas concorrentes a participar no procedimento. ------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ----------------------------------- 

1. No pretérito dia 18/11/2021, a Comissão Técnica de Análise, 

Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal 

(CTAAF – PIM)12, esteve reunida para fazer o acompanhamento dos 

procedimentos submetidos no âmbito do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), tendo, para o efeito, elaborado o 

respetivo auto de diligência (AD n.º 7/CTAAF-PIM/2021). ------------- 

2. Dos diversos procedimentos apreciados destaca-se o relativo ao 

1º relatório semestral de execução do projeto de investimento 

“Construção e instalação de uma unidade industrial para fabricação de 

outros produtos metálicos diversos”, da sociedade “METALOME, LDA” por 

ter sido na sequência da análise deste relatório e do pedido que lhe 

estava inerente que a mesma considerou pertinente deliberar: -------- 

“propor ao executivo camarário, em similitude com o proposto em 

17/11/2020, e tendo por base os mesmos fundamentos, que seja extensível 

aos projetos classificados como PIM a deliberação dos órgãos 

municipais sobre a Proposta n.º 69/GAPV/2021 em 24/06/2021 e 

30/06/2021 e consubstanciada na suspensão dos prazos de implementação 

dos projetos no PEC, no âmbito da medida excecional de apoio às 

empresas no combate aos efeitos negativos da COVID-19 na economia 

local.” . ----------------------------------------------------------- 

3. Efetivamente, no transato dia 17/11/2020, no relatório de 

acompanhamento que compreendia os 3º e 4º semestres de execução do 

projeto de investimento  “Reabilitação do Hotel Premium Chaves-Aquae 

Flaviae”, em face da atual conjuntura provocada pela crise pandémica 

e consequente crise económica e social, e pese embora não tivessem 

sido aprovadas medidas específicas relativamente à suspensão dos 

prazos de implementação de projetos de investimento com classificação 

"Projetos de Interesse Municipal", a referida Comissão Técnica 

Municipal propôs que, em respeito pelo princípio da igualdade de 

tratamento, os PIM e nomeadamente aquele projeto de investimento 

pudesse vir a beneficiar também da medida de apoio às empresas no 

combate aos efeitos negativos da COVID-19 na economia local, aprovada 

pelos órgãos municipais em 22/06/2020 e 30/06/2020 e, em consequência, 

o prazo de implementação do projeto ser revisto em conformidade e, 

devidamente, expresso na adenda ao contrato inicial. ---------------- 

4. A proposta em questão, consubstanciada através da 

Informação/Proposta n.º 18/2020, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, datada de 26/11/2020, foi sancionada favoravelmente pelos 

órgãos municipais competentes, respetivamente, em 07/12/2020 e 

16/12/2020. -------------------------------------------------------- 

5. Entretanto, sob proposta do Gabinete de Apoio ao Presidente e 

Vereadores (Proposta n.º 69/GAPV/2021), que foi devidamente sancionada 

pelos dos órgãos municipais executivo e deliberativo, respetivamente, 

em 24/06/2021 e 30/06/2021, a medida excecional e temporária, de 

combate e mitigação dos efeitos negativos da Covid-19 na economia 

local vigorará até 31 de dezembro de 2021. -------------------------- 

6. Por conseguinte, é neste contexto que a CTAAF-PIM no ponto 5.3.3 

do AD n.º 7/CTAAF-PIM/2021 deliberou, à semelhança do proposto em 

17/11/2020, e tendo por base os mesmos fundamentos, propor ao executivo 

camarário a extensão dos efeitos da deliberação dos órgãos municipais, 

                                                           
12 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
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sobre a Proposta n.º 69/GAPV/2021, respetivamente, em 24/06/2021 e 

30/06/2021, aos projetos classificados como PIM, e, consequentemente, 

a suspensão dos prazos de implementação dos PIM vigorar até 31 de 

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

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

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte 

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

1. Agendamento do presente assunto para em próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, com vista a ser adotada deliberação, sobre a 

proposta preconizada pela CTAAF-PIM e consubstanciada no n.º 6 da 

presente informação; ------------------------------------------------ 

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda 

que o assunto seja submetido à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, e, em caso de decisão favorável o posterior encaminhamento 

da mesma para a Unidade Flexível de 3º Grau de Contratos e   

Expropriações, para formalização das adendas aos contratos PIM, que 

se venham a mostrar necessárias. ------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 02.12.2021 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e 

tendo por base a presente informação técnica e as competências do 

órgão para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira 

despacho de submeter a presente informação/proposta a reunião do 

Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado 

na proposta. -------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

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, sem a participação na votação, do 

Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Carlos Augusto 

Castanheira Penas, em virtude do mesmo se ter declarado impedido. 

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

 

 

2. ANÁLISE DA CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO 

DE INVESTIMENTO “CRIAÇÃO DE UNIDADE FABRIL PARA A PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

MODULARES” DA SOCIEDADE “FACHADA MÁGICA - ESTRUTURAS MODULARES, LDA.” 

INFORMAÇÃO Nº 42/DDE/2021, DA ENGº CLÁUDIA FERREIRA, DE 02.12.2021. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No pretérito dia 19/08/2021 deu entrada nos serviços municipais 

o requerimento13 da sociedade por quotas “FACHADA MÁGICA - ESTRUTURAS 

MODULARES, LDA.”, NIPC 515 721 310, acompanhado de diversos elementos 

instrutórios tendo em vista a formalização de candidatura a Projeto 

de Interesse Municipal (PIM) nos termos do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM). ----------------------------------------- 

                                                           
13 Com registo no expediente geral n.º 11390/21. -------------------- 
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2. Com a candidatura em questão, a requerente pretende que lhe sejam 

concedidos os benefícios tributários municipais (reduções nos valores 

do IMI e das Taxas Municipais) decorrentes da classificação do seu” 

projeto de investimento “CRIAÇÃO DE UNIDADE FABRIL PARA A PRODUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS MODULARES”14, como PIM.------------------------------------ 

3. Para o efeito, o processo foi encaminhado, no passado dia 

24/08/2021, para a Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e 

Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF-PIM)15, com 

vista à análise do mesmo. -------------------------------------------  

4. Em sede de pedido de elementos adicionais, na sequência de 

deficiente instrução do processo, foram prestados esclarecimentos e 

apresentados diversos elementos que se encontravam em falta e 

desconformes. ------------------------------------------------------ 

5. No transato dia 18/11/2021, a referida Comissão Técnica Municipal 

procedeu à análise do processo em causa, no restrito âmbito das suas 

competências e balizado nas regras estabelecidas no RPIM, elaborando 

o respetivo relatório de avaliação da candidatura, apresentado em 

anexo à presente informação, e do qual resulta um parecer que se 

contextualiza e sintetiza nos pontos seguintes. --------------------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

1. O RPIM define os critérios a adotar pelos competentes órgãos 

municipais no que concerne à classificação de Projetos de Interesse 

Municipal para o concelho de Chaves, tendo sido aprovado pela 

Assembleia Municipal, por deliberação de 12/06/2013, sob proposta da 

Câmara de 20/05/2013. ----------------------------------------------- 

2. Este regulamento visa apoiar, através da concessão de benefícios 

fiscais e benefícios de taxas municipais16 contratuais, investimentos 

e/ou novas iniciativas de negócio que permitam o desenvolvimento 

sustentável da região, a criação de novos empregos e, 

consequentemente, a fixação da população, em sintonia com o atual 

quadro legal em vigor17. -------------------------------------------- 

                                                           
14 O projeto de investimento desta empresa do setor do fabrico de 

estruturas de construções metálicas consubstancia a construção e 

instalação de uma unidade de produção de estruturas modulares para 

construção de edifícios em aço leve ("Light Steel Framing"), na Zona 

Industrial de Chaves, em parcela alugada para o efeito. ------------- 
15 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
16 Isto é, isenções totais ou parciais de tributos municipais, em 

especial no que se refere ao Imposto Municipal sobre Imóveis, ao 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e, ainda, 

no que se refere a taxas urbanísticas devidas pela emissão de título 

administrativo relacionado com a aprovação das operações urbanísticas 

e respetiva utilização. --------------------------------------------- 
17 Em conformidade com o estabelecido no art.º 241º, da Constituição 

da República Portuguesa (poder regulamentar), conjugado, com a alínea 

d), do art.º 15º (poderes tributários),e, dos números 2 e 3, do art.º 

16º (isenções e benefícios fiscais), da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro (regime financeiro das autarquias locais e entidades 

intermunicipais e ulteriores alterações), com a alínea m), do número 

1, do art.º 23º (promoção do desenvolvimento/atribuições dos 

municípios), as alíneas c) e g), do número 1, do art.º 25º 

(competências de apreciação e de fiscalização da Assembleia Municipal) 

e na alínea ff) do art.º 33º (competências materiais) da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro. Este é o quadro legal atualizado à luz dos regimes 
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3. Segundo o disposto no n.º 2 do art.º 1.º do referido regulamento, 

os projetos de investimento classificados como “PIM” são habilitados 

à concessão de benefícios fiscais e benefícios de taxas municipais 

contratuais, condicionados e temporários. --------------------------- 

4. A concessão de benefícios tributários municipais carece de 

celebração de contrato entre as partes, segundo o definido no n.º 2 

do art.º 9.º e no art.º 10.º, devendo o mesmo ser instruído com os 

documentos instrutórios constantes no art.º 11.º do referido 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

5. Nos termos do RPIM, o procedimento conducente à concessão de 

isenções totais ou parciais dos tributos municipais relativos a 

projetos de investimento classificados como “PIM”, decorre segundo 

seis18 momentos distintos, sendo que a avaliação das candidaturas é 

efetuada, tendo em consideração: ------------------------------------ 

                                                           
jurídicos que entraram em vigor após aprovação do Regulamento PIM, e, 

que veio revogar as Leis, n.º 159/99, de 14 de setembro (alterada 

pelos Decretos-Leis 7/2003, de 15 de janeiro, e 268/2003, de 28 de 

outubro, e pelas Leis 107-B/2003, de 31 de dezembro, 55-B/2004, de 30 

de dezembro, 60-A/2005, de 30 de dezembro, 53-A/2006, de 29 de 

dezembro, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 

3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 de dezembro) nº169/99 de 

18 de setembro (alterada pela Lei 7-A-2016 de 30 de março), e a nº 

2/2007 de 15 de janeiro. -------------------------------------------- 
18 Momentos do procedimento: ---------------------------------------- 

1º Momento - formalização das candidaturas por parte dos interessados, 

mediante a apresentação de um processo que substancia a entrega dos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• Requerimento (conforme modelo constante em anexo ao regulamento); 

• Formulário de Candidatura (conforme modelo constante em anexo ao 

regulamento); ------------------------------------------------------ 

• Declaração do Promotor do investimento candidato a Projeto de 

Interesse Municipal/ Termo de Responsabilidade (conforme modelo em 

anexo ao regulamento); ---------------------------------------------- 

• Declarações comprovativas da regularização da situação 

contributiva perante a Segurança Social, a Administração Fiscal; ---- 

• Cópia do Modelo 22 do IRC do último exercício encerrado ou do 

Modelo 3 da Declaração de Rendimentos – IRS; ------------------------ 

• Cópia do Cartão de Pessoa Coletiva (no caso de ser tratar de 

criação de empresa) ou do Cartão de Cidadão; ------------------------ 

• Cópia do IES (Informação Empresarial Simplificada) do último 

exercício encerrado; ------------------------------------------------ 

• Estudo de viabilidade económica do projeto de investimento. ---- 

2º Momento – Verificação, avaliação da candidatura em causa e emissão 

de parecer pelos competentes serviços municipais relativamente à 

classificação do projeto candidato como Projeto de Interesse 

Municipal, com base nos critérios definidos no regulamento; --------- 

3º Momento – Decisão do órgão executivo municipal de concessão de 

benefícios tributários municipais tendo por base o parecer dos 

competentes serviços municipais em função do resultado da avaliação 

da candidatura; ----------------------------------------------------- 

4º Momento – Celebração de contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, entre o Município de Chaves e a entidade 

beneficiária, no prazo de 180 dias a contar da data da notificação da 

aprovação da candidatura a Projeto PIM; ----------------------------- 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1228&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=S
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5.1. O n.º 2, do art.º 2.º (Âmbito Objetivo), que define os setores 
de atividade económica que serão objeto de classificação PIM, e, 

cumulativamente, cumprirem as condições estabelecidas, nos art.ºs 3.º 

(Condições Subjetivas) e 4.º (Condições Objetivas) do citado 

regulamento; ------------------------------------------------------- 

5.2. O art.º 5.º (Classificação de Projetos de Investimento como 

Projetos de Interesse Municipal), que consubstancia a forma de 

apresentação da candidatura e dos elementos que terão de a integrar 

para se proceder à sua avaliação, bem como o prazo estabelecido para 

a emissão do respetivo parecer; ------------------------------------- 

5.3. O art.º 7.º (Critérios de determinação para a Concessão de 

benefícios Fiscais), que estabelece os fatores de classificação que 

irão determinar a isenção ou redução em sede de IMI e IMT; ---------- 

5.4. Os art.ºs 8.º (Benefícios Fiscais) e 9.º (Taxas Municipais), que 
consubstanciam os incentivos fiscais e os prazos de vigência. ------- 

6. Importa também mencionar as alterações/obrigações, agora 

constantes do n.ºs 9 e 10 do art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, na redação conferida pela Lei do Orçamento de Estado para 

2017, segundo as quais, “o reconhecimento do direito à isenção é da 

competência da câmara municipal, no estrito cumprimento dos 

pressupostos fixados na deliberação da assembleia municipal.”, ficando 

os municípios obrigados a comunicar “anualmente à AT, até 31 de 

dezembro, por transmissão eletrónica de dados, os benefícios fiscais 

reconhecidos (…), com a indicação do seu âmbito e período de vigência 

e dos artigos matriciais dos prédios abrangidos.”.  ----------------- 

7. De acordo com o parecer constante do relatório de avaliação da 

candidatura em questão, a Comissão constatou que a requerente irá 

construir e instalar uma unidade industrial de produção de estruturas 

modulares para construção de edifícios em aço leve ("Light Steel 

Framing"), na Zona Industrial de Chaves, estabelecendo para o efeito: 

(i) um prazo de 15 meses; ----------------------------------------- 

(ii) um investimento total de 6.228.820,47€ (seis milhões, duzentos e 
vinte oito mil, oitocentos e vinte euros e quarenta e sete cêntimos); 

(iii) a criação de 31 postos de trabalho. --------------------------- 
8. Constatou ainda que a candidatura tem as seguintes 

caraterísticas: ---------------------------------------------------- 

8.1 Prossegue o objetivo central do RPIM, alicerçado na atração ou 

manutenção no concelho de Chaves de investimentos e de novas 

iniciativas de negócios, que complementem o desenvolvimento endógeno, 

estimulando a fixação de população e proporcionando a criação de 

emprego; ----------------------------------------------------------- 

8.2 Cumpre com o disposto na alínea ii) do n.º 2 do art.º 2.º do 

RPIM, isto é, tem enquadramento nos setores de atividades económicas 

definidos pelo regulamento para usufruir dos benefícios fiscais e de 

benefícios em taxas municipais, concedidas aos projetos de 

investimento classificados como Projetos de Interesse Municipal; --- 

                                                           

5º Momento – Monotorização das condições de celebração e execução do 

contrato pela Assembleia Municipal. Este momento ocorre na primeira 

sessão deste órgão deliberativo, realizada após a celebração do 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais; --------- 

6º Momento – Acompanhamento e fiscalização da implementação do projeto 

de investimento, em vista à boa execução e cumprimento das obrigações 

resultantes da subscrição do contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, por parte do gestor nomeado para a gestão do 

procedimento. ------------------------------------------------------ 
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8.3 Cumpre com o disposto nos art.ºs 3.º e 4.º do RPIM, isto é, reúne 

todas as condições subjetivas e objetivas de acesso; ---------------- 

8.4 Nos termos da classificação obtida, e em conformidade com os 

art.ºs 7.º, 8.º e 9.º do RPIM, os incentivos ao investimento a conceder 

à sociedade requerente serão nomeadamente os elencados no n.º 5 do 

relatório de avaliação, ou seja: ------------------------------------   

a) Redução de 0% do valor do IMI relativo ao prédio onde será 

implementado o projeto, em razão da requerente, como arrendatária, não 

ser sujeito passivo deste imposto; ---------------------------------- 

b) Redução de 75% nas taxas municipais, devidas pela emissão de 

título administrativo relacionado com a aprovação das operações 

urbanísticas de edificação e respetiva utilização. ------------------ 

9. Considerando o exposto, a CTAAF-PIM, entendeu que o citado 

projeto de investimento reúne todas as condições para ser classificado 

como PIM, e ver unicamente aprovado o benefício tributário municipal 

relativo à redução de 75% nas taxas municipais representando, em termos 

absolutos, um benefício estimado de 26 649,26 €19, conforme apresentado 

na tabela seguinte: ------------------------------------------------- 

Estimativa de Taxas Municipais 

Tipologia de taxa 
Valor 

calculado 

% de 

redução 

Valor da 

redução 

Valor 

estimado a 

pagar 

Taxa administrativa pela emissão de título 

(Alvará ou recibo de Admissão) 
436,35 € 75% 327,26 € 109,09 € 

Taxa de Infraestruturas Urbanísticas 34 753,50 € 75% 26 065,13 € 8 688,38 € 

Taxas administrativas inerentes à emissão do 

Alvará de Autorização de Utilização 
342,50 € 75% 256,88 € 85,63 € 

Estimativa total 35 532,35 € 75% 26 649,26 € 8 883,09 € 

(*) Os valores foram estimados tendo em conta o projeto entregue na Divisão de Ordenamento do 

Território e Gestão Urbanística. Contudo os valores finais serão os que vierem a ser 

determinados pela referida unidade orgânica no momento do pagamento efetivo das taxas. 

10. Em razão do pedido subjacente à aprovação da candidatura não ter 

sido integralmente deferido, a referida Comissão fez constar no seu 

parecer que “a interessada tem o direito de pronunciar-se sobre tal 

sentido de decisão, devendo-se conceder um prazo não inferior a 10 

dias, para a mesma, por escrito, dizer o que lhe oferecer sobre o 

sentido de decisão, em conformidade com o disposto no número 1 do 

art.º 122º do CPA”. ------------------------------------------------- 

11. Neste contexto, consubstanciada no disposto na alínea i) do n.º 

2 do art.º 5º do RPIM, a Comissão propôs submeter, à apreciação do 

executivo camarário, o resultado da avaliação da candidatura em causa, 

com vista à tomada de decisão no sentido de aprovar a atribuição da 

Classificação PIM à candidatura do projeto de investimento em análise, 

através da emissão da respetiva Declaração de Projeto de Interesse 

Municipal, bem como conceder o benefício tributário municipal, acima 

citado, correspondente à obtenção da referida classificação, mediante 

outorga de contrato de concessão entre o Município de Chaves e a 

entidade beneficiária. ---------------------------------------------- 

                                                           
19 No relatório de avaliação constam montantes distintos no cálculo 

das taxas municipais e da respetiva redução, mas não contemplavam a 

parcela relativa às taxas administrativas inerentes à emissão do 

alvará de autorização de utilização. Os valores a considerar deverão 

ser os agora apresentados em razão de integrar a totalidade das taxas 

municipais. -------------------------------------------------------- 
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III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM, em coerência com as razões de 

facto e de direito acima enunciadas e nos termos do relatório de 

avaliação da candidatura, propõe-se a aprovação da presente informação 

e a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------------------- 

1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

(i) Atribuição da Classificação “PIM” ao projeto de investimento da 
sociedade “FACHADA MÁGICA - ESTRUTURAS MODULARES, LDA.” através da 

emissão da respetiva Declaração de Projeto de Interesse Municipal; -- 

(ii) Concessão do benefício tributário municipal expresso na alínea b) 
do n.º 8.4 e do n.º 9 da fundamentação desta informação, mediante a 

outorga de contrato de concessão entre o Município de Chaves e a 

entidade beneficiária. ---------------------------------------------- 

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda, 

a notificação da interessada, nos termos do artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe o prazo 

de 10 dias úteis para, se assim o entender, por escrito, se pronunciar 

sobre o sentido de decisão, sob pena da mesma se vir a tornar 

definitiva. -------------------------------------------------------- 

Em Anexo: Relatório de Avaliação de Candidatura n.º 3/2021 da Comissão 

Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de 

Interesse Municipal e respetivo anexo ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 02.12.2021 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira despacho de 

submeter a presente informação/proposta a reunião do Executivo 

Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. ANÁLISE DO 1º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL PARA 

FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS METÁLICOS DIVERSOS”, CLASSIFICADO COMO 

PIM, DA SOCIEDADE METALOME, LDA.- INFORMAÇÃO Nº 43/DDE/2021, DA ENGº 

CLÁUDIA FERREIRA, DE 02.12.2021. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------- 

7. A sociedade Metalome, Lda., NIPC 515 337 846, na qualidade de 

promotora do projeto de investimento “Construção e instalação de uma 

unidade industrial para fabricação de outros produtos metálicos 

diversos”, classificado como Projeto de Interesse Municipal (PIM), 
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veio, através de requerimento com registo de entrada nos serviços de 

expediente geral n.º 11337, datado de 19/08/2021, apresentar 

informação semestral relativa à execução do referido projeto de 

investimento, em conformidade com o disposto na alínea c), da Cláusula 

5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais 

(CCBTM), outorgado em 22/02/2021. ----------------------------------  

8. A referida informação semestral, bem como outra apresentada em sede 
de pedido de elementos adicionais, foi objeto de apreciação na reunião 

da Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de 

Projetos de Interesse Municipal (CTAAF – PIM)20, ocorrida no dia 

18/11/2021. -------------------------------------------------------- 

9. A referida Comissão Técnica Municipal, no restrito âmbito das suas 
competências e balizada nas regras estabelecidas no RPIM, elaborou o 

respetivo relatório de acompanhamento, apresentado em anexo à presente 

informação e que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos 

legais. ------------------------------------------------------------ 

10. Com esta informação pretende-se: ------------------------------ 

(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 1º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do Projeto de Interesse 

Municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

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

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

11. Considerando, todavia, a pertinência para o entendimento da 

proposta constante da presente informação, salientam-se alguns aspetos 

do aludido relatório, a saber: -------------------------------------- 

5.1. Segundo consta nas observações do ponto 2.3 (Verificação do 

Conteúdo do Relatório Semestral de Execução) do relatório de 

acompanhamento, a entidade promotora solicitou ajustamento às metas 

contratualizadas com base no disposto na cláusula 6ª do Contrato 

(Renegociação do contrato); ----------------------------------------- 

5.2. Neste âmbito, a Comissão asseverou que: ----------------------- 
“Embora a entidade promotora venha invocar hipotéticos desvios na 

execução do projeto nos prazos para a implementação do mesmo, certo é 

que tal não se verifica, em virtude da deliberação camarária de 

07/12/2020 que aprovou a suspensão dos prazos de implementação dos PIM 

tendo por referência as deliberações dos órgãos municipais, datadas 

de 22/06/2020 e 30/06/2020, para a concretização de projetos na área 

do Parque Empresarial de Chaves, no âmbito da medida excecional de 

apoio às empresas no combate aos efeitos negativos da COVID-19 na 

economia local.” ---------------------------------------------------- 

5.3. Por conseguinte, pelo facto de estar suspensa a contagem de 
prazos entre 01/12/2020 e 30/06/2021, a mesma considerou ser, àquela 

data, extemporâneo um pedido de extensão do prazo para a execução do 

projeto em razão deste ainda se encontrar dentro do prazo para a 

execução, não se justificando, naquela data, uma alteração às metas 

contratualizadas, muito concretamente quanto ao prazo para a 

implementação do projeto.”  ----------------------------------------       

5.4. Por outro lado, aquando da análise do montante de investimento 
realizado, e em face do teor do relatório e da suspensão do prazo para 

a implementação do projeto, a Comissão expressa a necessidade de se 

solicitar ao promotor uma atualização/reprogramação do quadro de 

                                                           
20 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
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investimento financeiro do projeto tendo em consideração a nova data 

de término do projeto (29/06/2022). --------------------------------- 

5.5. Nesta sequência, após constatação do cumprimento das obrigações 
contratualizadas assumidas pela entidade promotora (“Cláusula 5.ª do 

Contrato”) nomeadamente das suas alíneas a), b), c), d) e e) a Comissão 

deliberou emitir o seguinte parecer: -------------------------------- 

“(…) propor a realização de uma adenda ao Contrato que espelhe o prazo 

de início e conclusão do projeto nos moldes consubstanciados no 

Contrato (41 meses) e nos termos, eventualmente, de deliberação que 

vier a ser praticada pelo executivo municipal,  relativa à extensão 

aos PIM da medida excecional de apoio às empresas no combate aos 

efeitos negativos da COVID-19 na economia local, subjacente à nova 

proposta, no âmbito da deliberação dos órgãos municipais sobre a 

Proposta n.º 69/GAPV/2021 em 24/06/2021 e 30/06/2021, decorrente da 

reunião da Comissão do transato dia 18/11/2021.” -------------------- 

5.6. Por último, a Comissão emitiu a seguinte proposta: ------------  
“Submeter a apreciação dos órgãos executivo e deliberativo municipais, 

a aprovação do presente relatório de acompanhamento semestral da 

execução do projeto de investimento "Construção e instalação de uma 

unidade industrial para fabricação de outros produtos metálicos 

diversos" classificado como PIM, em conformidade com o definido no n.º 

3 do art.º 13º do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal.” - 

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

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte 

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

3. Agendamento do presente assunto para em próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, com vista a ser adotada deliberação, nos termos 

preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM; ----------------- 

4. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda: 

(i) A notificação da sociedade requerente, nos termos do artigo 114.º 

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

apreciação; -------------------------------------------------------- 

(ii) A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea 
f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA); ------------------------------------------------------------- 

(iii) A submissão da presente informação, com a respetiva deliberação 
camarária e o relatório elaborado pela CTAAF-PIM, à apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

em conformidade com o estipulado no nº 3 do art.º 13.º (Fiscalização 

e acompanhamento) do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal 

(RPIM) e, em caso de decisão favorável o posterior encaminhamento da 

mesma para a Unidade Flexível de 3º Grau de Contratos e Expropriações 

para formalização da adenda ao contrato. ---------------------------- 

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

Chaves, 02 de dezembro de 2021 ------------------------------------- 

Em Anexo: 1º Relatório semestral de acompanhamento da execução do 

projeto de investimento e respetivos anexos. ------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 02.12.2021 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ----------------------------------------------------- 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e 

tendo por base a presente informação técnica e as competências do 

órgão para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira 

despacho de submeter a presente informação/proposta a reunião do 
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Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado 

na proposta. ------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

4. ANÁLISE DO 6.º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “REABILITAÇÃO DO HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE” 

CLASSIFICADO COMO PIM - INFORMAÇÃO Nº 44/DDE/2021, DA ENGº CLÁUDIA 

FERREIRA, DE 02.12.2021. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I Enquadramento e Fundamentação ------------------------------------- 

1. A sociedade “HOTEL PREMIUM CHAVES, LDA.”, na qualidade de 

promotora do projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium 

Chaves – Aquae Flaviae”, classificado como Projeto de Interesse 

Municipal (PIM), veio, através de mensagem de correio eletrónico21, 

datada de 27/09/2021, apresentar informação semestral relativa à 

execução do referido projeto de investimento em conformidade com o 

disposto na alínea c) da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de 

Benefícios Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 07/09/2018. -  

2. Após receção dos diversos elementos instrutórios em falta, a 

documentação em questão foi objeto de apreciação na reunião da Comissão 

Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de 

Interesse Municipal (CTAAF – PIM)22 ocorrida no dia 18/11/2021. 

3. A presente informação visa: ----------------------------------- 

(iii) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 6º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

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

(iv) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir a aprovação 

da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM; ------ 

b) Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação camarária 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

                                                           
21 Com registo de entrada nos serviços de expediente geral n.º 13233/21. 
22 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/2016. ----------------------------------------- 
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Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 02 de dezembro de 2021 ------------------------------------- 

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

Em Anexo: Relatório de acompanhamento relativo ao 6º semestre de 

execução do projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium 

Chaves – Aquae Flaviae” e respetivos anexos. ------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 02.12.2021 ----- 

- A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.- 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente que profira despacho no sentido de submeter o processo a 

reunião do Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o 

preconizado na proposta. -------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara, ------------------------ 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

5. CANDIDATURA DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES AO AVISO Nº 02/C7-

I01/2021- DE 30/06/2021- ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE NOVA 

GERAÇÃO”:  FASE 2- CANDIDATURA. - INFORMAÇÃO Nº 45/DDE/2021, DO CHEFE 

DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 02.12.2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa aprovar todos os documentos instrutórios 

da candidatura do Parque Empresarial de Chaves ao Aviso Nº 02/C7-

i01/2021- de 22/11/2021- Área de Acolhimento Empresarial de Nova 

Geração”. ---------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1.1- No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o 

Ministério da Coesão Territorial definiu um conjunto de reformas e 

investimentos destinados a promover a atração e fixação de pessoas e 

o reforço da competitividade territorial. --------------------------- 

2.1.2-  Em 30/06/2021 foi lançado o Aviso Nº 01/C7-i01/2021 com o 

objetivo de “Promover a requalificação de áreas de acolhimento de 

aglomerados empresariais existentes para uma nova geração de espaços, 

mais resilientes, mais verdes e mais digitais”, designadas por “Áreas 

de Acolhimento Empresarial de Nova Geração”. ------------------------ 

2.1.3-  Tal aviso pretendeu dar execução ao Programa de Recuperação 

e Resiliência, designadamente à Componente 7 / Investimento 1 : Áreas 

de Acolhimento Empresarial (AAE), visando “criar espaços de 

demonstração, em linha com as novas agendas climáticas e digitais, 

testando soluções integradas que mobilizem para uma agenda de mudança 

sobre o papel destes espaços e a sua articulação com a estruturação 

de clusters e cadeias de valor de especialização produtiva, escaláveis 

para outras áreas no futuro”. -------------------------------------- 
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2.1.4- Em 15/09/202 o Município de Chaves apresentou a sua Manifestação 

de Interesse, seguindo as regras do referido Aviso Nº 01/C7-i01/2021. 

2.1.5- Em 14/10/2021 o Município foi notificado que a Manifestação de 

Interesse obteve decisão de apta a passar à 2ª fase, por deliberação 

conjunta das CCDR, de dia 13 de outubro de 2021. -------------------- 

2.1.6- Em 22/10/2021 foram recebidos os seguintes documentos: ------- 

• As Atas números 01 a 07 das reuniões do júri do procedimento; - 

• O relatório do Júri de 06-10-21, relativo ao projeto de decisão 

da 1ª fase – Análise das Manifestações de Interesse, contendo 

deliberação conjunta dos Presidentes das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de dia 13 de outubro de 2021; -------------- 

• O anexo ao relatório do Júri – Lista de Manifestações de Interesse 

aptas a passar à 2ª fase – Aviso nº1/C7-i07/2021. ------------------ 

2.1.7- Em 16/11/2021 foi recebida a notificado da decisão final 

consubstanciada na deliberação conjunta das CCDR, de 12/11/2021, sobre 

a Manifestação de Interesse, como sendo apta a passar à 2ª fase.---- 

2.1.8- Em 22/11/2021 foi aberto o AVISO N.º 02/C07-i01/2021, o qual 

veio estabelecer as regras do concurso da 2ª fase, ou seja, da 

formulação das candidaturas propriamente ditas, das Manifestação de 

Interesse consideradas aptas. Este aviso estabeleceu o dia 2-12-

2021como data limite para apresentação da candidatura, traduzindo-se 

em apenas 10 dias seguidos. ----------------------------------------- 

2.1.9- Nestes 10 dias foram preparados os estudos de fundamentação da 

candidatura e demais documentos instrutórios. -----------------------  

3. PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA DA FASE 1 - MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE -------------------------------------------------------- 

3.1-  Para preparação da candidatura foram adotados os seguintes 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

3.1.1- Contratação de serviços de “assessoria técnica para elaboração 

da documentação de fundamentação técnica, instrução, submissão e 

acompanhamento da execução física e financeira da candidatura, cujo 

contrato foi assinado em 18 de agosto de 2021. ---------------------- 

3.1.2- A partir de 18 de agosto foram iniciados os contactos com os 

empresários instalados no Parque Empresarial de Chaves e com os 

empresários com processo de instalação em curso e/ou com perspetivas 

de instalação a curto/médio prazo, com o intuito de: ---------------- 

(i)  se apresentar as condições do aviso da candidatura em causa; -- 

(ii)  obter informação técnica necessária à candidatura; ------------ 

(iii)  auscultar o interesse em assinar o acordo de parceria que 

é exigido pelo aviso no que respeita à produção de energia renovável. 

3.1.3- No dia 25 de agosto foi feita uma reunião com os serviços 

técnicos e a equipa contratada para se debater o Programa Geral de 

Intervenção e outros assuntos relacionados com a elaboração da 

candidatura. ------------------------------------------------------- 

3.1.4- Sequencialmente, foi elaborado o Acordo de Parceria, a celebrar 

entre o Município de Chaves e os empresários interessados em participar 

no projeto de produção de energia renovável e aderirem à Comunidade 

de Energia Renovável (CER), a constituir, dando cumprimento à 

exigência do aviso. -------------------------------------------------  

3.1.5- No dia 6/09/2021 foi realizada uma reunião, com os empresários 

do Parque Empresarial, com os seguintes objetivos: ------------------ 

(i) Apresentar as condições do Aviso que rege a candidatura; -------- 

(ii) Apresentar o Plano Geral de Intervenções a candidatar; --------- 

(iii) Apresentar o modelo de constituição e funcionamento da 

Comunidade de Energia Renovável; ------------------------------------ 
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(iv) Apresentar e debater os termos e condições do Acordo de Parceria 

a celebrar. --------------------------------------------------------- 

4. PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA DA FASE 2 – CANDIDATURA 

PROPRIAMENTE DITA --------------------------------------------------- 

4.1- O processo de preparação da fase da candidatura decorreu entre 

os dias 22/11/2021 e 2-12-2021, durante o qual foram elaborados os 

documentos instrutórios exigidos pelo aviso, incluindo o 

desenvolvimento de vários estudos dos quais se destacam: ------------ 

• Memória descritiva do projeto contendo informação detalhada sobre 

as tipologias de investimento mobilizadas pelo projeto; ------------- 

• Lista das empresas instaladas na AAE, contendo informação por 

empresa: lote ocupado na AAE, CAE principal, outras CAE se associadas 

a cadeias de logística, postos de trabalho, área de cobertura 

disponível e adequada para instalação de módulos fotovoltaicos para 

produção de energia elétrica (se aplicável) e consumo energético 

atual. ------------------------------------------------------------- 

• Estudo de viabilidade económica e financeira das intervenções 

apresentadas; ------------------------------------------------------ 

• Cronograma de execução física descrito e representado 

graficamente, com recurso a um diagrama de Gantt e programação 

financeira detalhados por componente de investimento; -------------- 

• Caraterização de cada projetos/intervenção. ------------------- 

5. TIPOLOGIA DE INTERVENÇÕES/PROJETOS DA CANDIDATURA EM CAUSA ---- 

5.1-  Sistemas de produção e armazenamento de energia a partir de 

fontes renováveis destinados ao autoconsumo e à Comunidade de Energia 

Renovável. --------------------------------------------------------- 

Este sistema será desenvolvido em conformidade com a legislação em 

vigor, tendo por base o Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, 

que estabelece o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia 

renovável, bem como o Regulamento n.º 373/2021, de 5 de maio, emitido 

pela ERSE, que aprova o regulamento de Auto consumo de Energia Elétrica 

e as demais disposições elencadas pelas Direção-Geral de Energia e 

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

O objetivo é garantir condições de auto-produção de energia renovável, 

com soluções de armazenamento de energia, para suporte a diferentes 

perfis de consumo. -------------------------------------------------- 

O sistema inclui a instalação de painéis fotovoltaicos nas coberturas 

dos edifícios municipais e dos proprietários das empresas instaladas 

no Parque Empresarial que aderiram ao sistema de produção, bem como 

numa área de terreno do município, prevendo-se a capacidade de 5 MW. 

Para gestão do sistema de produção de energia está previsto constituir 

uma Comunidade de Energia Renovável (CER), da qual participará o 

município de Chaves e os empresários instalados e/ou a instalar no 

Parque Empresarial, alguns dos quais já celebraram protocolos de 

parceria para o efeito. --------------------------------------------- 

O Centro do Controlo da CER será instalado no edifício INDITRANS, 

localizado no Lote 1 do Parque de Atividades (onde se encontra 

instalada também a ADRAT). ------------------------------------------ 

5.2-  Ilha de qualidade de serviço de estabilidade energética; ------ 

A intervenção visa resolver falhas de estabilidade e de qualidade de 

fornecimento de energia no Parque Empresarial de Chaves, de forma 

atingir padrões de qualidade em conformidade com o regulamento de 

Qualidade de Serviço aprovado pela ERSE. Neste domínio, é de referir 

que o Município de Chaves assinou, em 17/01/2017, um Protocolo de 

Parceria Relativo ao Lançamento da Fase Piloto da Iniciativa “Selo de 



                                                                F. 279 

                                                                  _____________________ 

 
Qualidade e+”, estando o Parque Empresarial de Chaves referenciado nos 

documentos do PRR. -------------------------------------------------- 

Esta ação preconiza a renovação das redes elétricas, instalação de 

contadores inteligentes e sistema de baterias de lítio, bem como a 

instalação de sistemas de proteção, otimização e gestão dos consumos 

e da qualidade da rede elétrica, conducentes à criação de uma ilha de 

qualidade que garanta energia do tipo A em todo o condomínio 

industrial. 

5.3- Mobilidade sustentável ---------------------------------------- 

Em conformidade com o aviso, a candidatura prevê uma abordagem em duas 

dimensões: --------------------------------------------------------- 

• Carregamento de baterias para veículos ligeiros elétricos, 

utilizando a energia produzida nas AAE; ---------------------------- 

• Solução piloto de produção e abastecimento a hidrogénio verde 

para frotas de veículos pesados, de passageiros, de transporte de 

resíduos e logística. ---------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as metas nacionais e europeias de redução das 

emissões de CO2, o Município instalará postos de carregamento de 

veículos elétricos em localização central do PEC, (6 de 22KW e 1 de 

60KW). Serão também instaladas infraestruturas para produção e 

armazenamento de hidrogénio verde (0,43 MW de produção, armazenamento 

de 0,15 MW), com o objetivo de promover e apoiar a reconversão das 

frotas de pesados das empresas instaladas. -------------------------- 

5,4- Cobertura com soluções de comunicação 5G; --------------------- 

Para contornar falhas de cobertura de banda larga rápida, prevê-se o 

reforço da infraestrutura 5G, com foco nas redes IoT, para que as 

empresas apostem com segurança na digitalização e Indústria 4.0, 

através da adoção de tecnologias como a realidade aumentada para 

suporte remoto ou formação, instalação de sensores para monitorização 

de linhas de montagem, controlo de consumos, etc., conetividade entre 

máquinas, equipamentos e sistemas informáticos, entre outras. ------- 

Assim, esta intervenção visa assegurar a cobertura 5G em toda a área 

de influência do Parque Empresarial de Chaves, visando proporcionar 

condições de operabilidade e acesso a esta tecnologia a todas as 

empresas instaladas. ------------------------------------------------ 

5.5- Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios ------- 

A candidatura prevê a instalação de um sistema inovador de prevenção 

e proteção contra incêndios, com uma cobertura que permite abranger 

uma vasta área de enquadramento do Parque Empresarial. -------------- 

Prevê-se a instalação de sistemas de perimetria e proteção, 

nomeadamente de câmaras inovadoras e tecnologicamente avançadas de 

grande alcance, amplitude e autonomia (para o caso de falha no 

fornecimento de energia), com sensores térmicos de alta sensibilidade 

e algoritmos avançados de deteção de incêndio, e sua integração com 

central contra incêndios, com o objetivo de se prever a formação de 

incêndios no momento inicial dos mesmos e adotar ações rápidas para 

os combater. -------------------------------------------------------- 

6. PLANO GERAL DE INTERVENÇÕES E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO ------ 

De acordo com os documentos técnicos da candidatura o plano geral de 

intervenções assume a seguinte composição: -------------------------- 

Ações 

Valor do Investimento Total 

Elegível Não Elegível Total 

Assessoria técnica para elaboração da 

documentação de fundamentação técnica, 

instrução, submissão e acompanhamento da 

execução física e financeira da candidatura 

60 000,00 € 13 800,00 € 73 800,00 € 
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Estudos e projetos de execução e 

licenciamentos 
450 000,00 € 103 500,00 € 553 500,00 € 

Aquisição e instalação de painéis 

fotovoltaicos, incluindo todas as 

instalações e trabalhos de construção civil 

4 000 000,00 € 240 000,00 € 4 240 000,00 € 

Plataforma de gestão CER 435 000,00 € 100 050,00 € 535 050,00 € 

Aquisição e instalação de equipamento para 

armazenamento de energia renovável, 

incluindo todas as instalações e trabalhos 

de construção civil 

2 000 000,00 € 120 000,00 € 2 120 000,00 € 

Ilhas de qualidade de serviço, incluindo 

todas as instalações e trabalhos de 

construção civil 

1 105 000,00 € 66 300,00 € 1 171 300,00 € 

Carregadores veículos elétricos, incluindo 

fornecimento, montagem, todas as 

instalações e trabalhos de construção 

civil. 

47 770,00 € 2 866,20 € 50 636,20 € 

Hidrogénio, incluindo fornecimento e 

montagem de todo o sistema, bem como todas 

as instalações e trabalhos de construção 

civil. 

1 548 550,00 € 92 913,00 € 1 641 463,00 € 

5G,   incluindo fornecimento e  montagem 

de todo o sistema, bem como  todas as 

instalações e trabalhos de construção 

civil. 

190 000,00 € 11 400,00 € 201 400,00 € 

Prevenção contra incêndios, incluindo 

fornecimento e montagem de todo o sistema, 

bem como todas as instalações e trabalhos 

de construção civil. 

422 341,84 € 25 340,51 € 447 682,35 € 

Estação de monitorização de qualidade do 

ar com alimentação solar, incluindo 

sensorização de ruído, incluindo 

fornecimento e montagem de todo o sistema, 

bem como todas as instalações e trabalhos 

de construção civil. 

10 220,00 € 613,20 € 10 833,20 € 

Centro de comando e controlo 1 518 540,00 € 349 264,20 € 1 867 804,20 € 

Implementação global do projeto 563 871,09 € 33 832,27 € 597 703,36 € 

TOTAL 12 351 292,93 € 1 159 879,38 € 13 511 172,31 € 

De acordo com tal plano, o investimento global é estimado em 

13.511.172,31 € (Treze milhões, quinhentos e onze mil, cento e setenta 

dois euros e trinta e um cêntimos), IVA incluído. ------ ------------ 

7. ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS E TAXA DE COFINANCIAMENTO MÁXIMA --- 

7.1- Segundo o ponto 7.2 do aviso que rege e candidatura, são 

consideradas elegíveis, sem prejuízo do disposto no Anexo 2 (do 

referido aviso), as seguintes despesas: ----------------------------- 

i. Estudos, projetos, serviços de fiscalização, atividades 

preparatórias e assessorias; ---------------------------------------- 

ii. Trabalhos de construção civil, equipamentos, infraestruturas 

tecnológicas, sistemas de informação e de comunicação, em linha com 

os objetivos do investimento; --------------------------------------- 

iii. Outras despesas ou custos imprescindíveis à boa execução da 

operação, desde que se enquadrem na tipologia e limites definidos na 

regulamentação nacional e europeia aplicáveis, devidamente 

fundamentadas e discriminadas pelo beneficiário final e aceites pelo 

beneficiário intermediário. ----------------------------------------- 

7.2- Segundo o ponto 7.3 do aviso, são consideradas não elegíveis as 

seguintes despesas: ------------------------------------------------- 
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a) Custos normais de funcionamento do beneficiário, incluindo custos 

de manutenção e substituição e custos com atividades de tipo periódico 

ou contínuo; -------------------------------------------------------- 

b) Pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele ser 

este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza da 

despesa e desde que num quantitativo unitário inferior a 250 euros; 

c) Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de 

intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso 

em percentagem do montante fixado pelo PRR ou das despesas elegíveis 

da operação; -------------------------------------------------------- 

d) Aquisição de bens em estado de uso; ------------------------------ 

e) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), recuperável ou não pelo 

beneficiário; ------------------------------------------------------ 

f) Aquisição de veículos automóveis, aeronaves e outro material de 

transporte; -------------------------------------------------------- 

g) Juros e encargos financeiros; ------------------------------------ 

h) Fundo de maneio. ------------------------------------------------- 

7.3- Também segundo o previsto no ponto 6 do mesmo aviso, “a taxa de 

cofinanciamento máxima prevista é de 100%, sobre os custos elegíveis, 

sem prejuízo de outra taxa a definir, em função da análise de 

enquadramento nas regras de auxílios de Estado (incluindo durante a 

fase de execução com os ajustes necessários correspondentes), 

considerando as despesas elegíveis, os limites e as taxas indicativas 

identificadas no anexo 2, e a concretização efetiva das operações e 

os efeitos que da mesma possa resultar para a aferição daqueles 

parâmetros (i.e.: taxa de cofinanciamento efetivo e regras de auxílios 

de Estado). Os apoios a conceder no âmbito deste aviso revestem a 

natureza não reembolsável”. ----------------------------------------- 

7.4- Com base nas regras de elegibilidade das despesas, os 

investimentos assumem a seguinte repartição: ------------------------ 
Investimento elegível Investimento não elegível Investimento total 

12 351 292,93 € 1 159 879,38 € 13 511 172,31 € 

7.5- Tendo por referência as regras antes referidas, os estudos 

técnicos de fundamentação da candidatura consideram a formulação de 

proposta de cofinanciamento de taxa máxima, ou seja de 100% de apoio 

em relação ao investimento elegível.  ------------------------------- 

8. CRONOGRAMA PREVISIONAL DE EXECUÇÃO DE ESTUDOS E DE IMPLEMENTAÇÃO 

DAS INTERVENÇÕES ---------------------------------------------------- 

Tendo por referência os estudos técnicos de fundamentação da 

candidatura, a previsão de execução dos estudos e da implementação 

física das intervenções é de 18 meses, a contar da aprovação desta 

fase da candidatura, com a seguinte calendarização: ----------------- 
Planeamento técnico e elaboração de estudos 5,5 meses 

Execução e implementação das ações 12,5 meses 

 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Considerando a importância da oportunidade concedida pelo Aviso Nº 

02/C7-i01/2021, no que respeita às condições favoráveis de 

financiamento (tendencialmente 100%) para se promover a requalificação 

do Parque Empresarial de Chaves, de forma a torná-lo uma Área de 

Acolhimento Empresarial de Nova Geração, mais atrativo, mais 

resiliente, mais verde e mais digital; ------------------------------ 

Considerando que o aviso publicado em 22/11/2021 só concedeu apenas 

10 dias seguidos para preparação e submissão da candidatura; -------- 

Considerando que o prazo limite de apresentação da candidatura termina 

hoje, dia 2-12-2021; ------------------------------------------------ 
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Considerando que tal prazo limite não permite levar à aprovação do 

Executivo Municipal, previamente à submissão da candidatura, os 

respetivos documentos de fundamentação técnica; ---------------------  

Considerando que, mesmo assim, os documentos técnicos e instrutórios 

devem ser aprovados para que possam dar suporte à candidatura que hoje 

terá de ser submetida; ---------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz, que adote decisão no sentido de aprovar os documentos 

técnicos e instrutórios da candidatura, sobe a condição do processo 

ser subsequentemente submetido à consideração do Executivo Municipal 

para ratificação de tal decisão. ------------------------------------ 

À consideração Superior, ------------------------------------------- 

Á consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal --------------- 

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

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, tendo feito um 

agradecimento aos colaboradores e Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, pelo grande sentido de compromisso e empenho na submissão 

desta candidatura. -------------------------------------------------- 

Destaca, também, a abertura de todos as empresas e empresários 

instalados no parque empresarial, para adesão à requalificação do 

Parque Empresarial de Chaves, de forma a torná-lo numa Área de 

Acolhimento Empresarial de nova Geração, mais atrativo, mais 

resiliente, mais verde e mais digital. ------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02.12.2021. ------------ 

 

 

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 treze horas e dez minutos, para constar se lavrou a 

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

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

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


