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Nº27 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 23 de dezembro 

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

Aos vinte e três 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, 

Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves e Sr. Eng. Carlos Afonso de 

Moura Teixeira 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 vinte de dezembro de dois mil e 

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

 

 

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

A presente reunião da 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 1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, alterada pela Lei n.º 91/2021, de 17 de dezembro, 

registando-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, Carlos Augusto Castanheira Penas, Paula 

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

Afonso de Moura Teixeira, e, através de videoconferência, o Senhor 

Vereador, Francisco António Chaves de Melo. ------------------------- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado 

por cumprimentar os membros do órgão executivo municipal e referir que 

esta será a última reunião ordinária do órgão executivo municipal, do 

ano em curso. ------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

a) “Investimentos do Orçamento Participativo 2021 vão ser realizados 

em Vidago e Curalha” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a Requalificação do Largo Miguel 

Carvalho em Vidago e realização da Folgança Galaica no castro de 

Curalha foram as propostas vencedoras. ------------------------------ 
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Os cidadãos flavienses votaram e escolheram os projetos que querem ver 

implementados no concelho, no âmbito dos orçamentos disponíveis para 

a edição do Orçamento Participativo (OP) 2021. ---------------------- 

Na Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou 

Requalificação de Equipamentos Públicos venceu, com 40,2% do total de 

votos, a proposta apresentada por Adelina Cristina Fernandes para 

“Requalificação Paisagística do Largo Miguel Carvalho em Vidago”, um 

projeto que prevê a construção de um patamar plano com colocação do 

lettering VIDAGO, numa estimativa orçamental de 240 mil euros. ------ 

Na Componente nº 2 - Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito 

Cultural e Desportivo venceu, com 39,3% dos votos, a proposta de 

Domingos de Moura Alves para a realização da “Folgança Galaica no 

Castro de Curalha, que prevê a recriação da vivência e convivência dos 

povos Galaicos e Romanos no Castro de Curalha. A estimativa orçamental 

para a realização deste evento é de 30 mil euros. ------------------- 

Mais informações em https://op.chaves.pt/ --------------------------- 

b) “Festival N2 nomeado em 7 categorias dos Iberian Festival Awards” 

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

nota que foi reconhecido e distinguido a nível Ibérico, o Festival N2 

foi nomeado em 7 categorias dos Iberian Festival Awards, realizado num 

ano atípico cheio de desafios, numa edição colaborativa que culminou 

com o registo de zero ligações a casos positivos de covid-19. ------- 

“Melhor Festival”, “Melhor Performance ao Vivo”, do artista David 

Fonseca, “Melhor Receção e Hospitalidade”, “Contribuição para a 

Sustentabilidade”, “Melhor Segurança Covid em Festival”, “Melhor 

Recinto” - Forte de São Neutel e “Melhor Fotografia” por Miguel 

Madeira, são as 7 categorias a concurso. ---------------------------- 

As categorias de "Melhor Festival", "Melhor Fotografia" e "Melhor 

Performance ao Vivo" aguardam a votação do público em 

https://www.surveymonkey.com/r/IFA2022. ---------------------------- 

Numa edição exemplar que iluminou a estrada e definiu um padrão nos 

protocolos de segurança covid-19 para eventos ao ar livre, o Festival 

N2 mostrou ser possível a realização deste tipo de eventos em 

segurança. --------------------------------------------------------- 

Num total de 3 dias, 12 concertos e mais de 4000 festivaleiros, foram 

realizados mais 200 testes covid-19 às equipas que, lado a lado, 

tornaram esta edição possível, num esforço conjunto com as entidades 

responsáveis a nível local e nacional. ------------------------------ 

A 6.ª edição dos Iberian Festival Awards irá decorrer, no dia 26 de 

março de 2022, no Auditório Lispolis, em Lisboa, no âmbito do Talkfest 

- International Music Festivals Forum. A gala vai celebrar todo o 

trabalho da indústria de festivais, no ano 2021, em Portugal, Espanha, 

países lusófonos e hispânicos. -------------------------------------- 

c) “Experiências sensoriais com a natureza em forma de Arte no MACNA” 

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

nota que abriu ao público na passada sexta-feira, dia 17 de dezembro, 

a nova exposição "Linhas de Vento. Percursos Artísticos na natureza”, 

concebida especificamente pela Fundação Serralves para o MACNA - Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso, com curadoria de Joana Valsassina. 

Trata-se de um conjunto de experiências sensoriais com a natureza em 

forma de obras de arte por artistas portugueses e internacionais que 

reequacionam o vínculo com a natureza, estabelecendo as suas práticas 

artísticas em estreita relação com temas como o território, a geologia, 

a antropologia e a ecologia. ---------------------------------------- 

A sessão inaugurativa contou com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal, Nuno Vaz e a Presidente do Conselho Diretivo da Fundação 

Serralves, Ana Pinho. ----------------------------------------------- 
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Esta exposição, marcadamente sensorial, representa bem a ideia de que 

mais do que o destino, importa o caminho, e nesta área destaca-se o 

trabalho efetuado em rede que se pretende profícuo com instituições e 

sobretudo com a comunidade”. Referiu ainda que “se pretende 

diversidade e qualidade para ajudar a fortalecer a presença e imagem 

deste museu de arte contemporânea, contribuindo para que a nossa 

comunidade possa ter uma relação mais próxima, mais simbiótica e perene 

com a arte e cultura. Neste âmbito é intenção do município continuar 

a fortalecer a rede de museus pois só assim seremos mais fortes, mais 

competentes e mais capazes através de um trabalho de cooperação e em 

parceria com um dos maiores focos de cultura do país que é a Fundação 

Serralves. --------------------------------------------------------- 

A exposição cruza escultura, pintura e desenho com o registo 

fotográfico e audiovisual de ações e performances realizadas no meio 

natural. O recurso a materiais da natureza não processados, à 

fotografia, ao desenho e à linguagem torna-se recorrente no trabalho 

dos autores que documentam e transportam para o espaço expositivo as 

suas experiências artísticas. --------------------------------------- 

Integrado na inauguração desta exposição foi também realizado um 

Concerto pelo Quarteto de Cordas Euterpe, um momento musical dedicado 

à música erudita, no âmbito da divulgação do património arquitetónico-

cultural do Norte de Portugal, onde foram incluídas pequenas obras de 

jovens compositores portugueses, impulsionando, assim, a criação 

artística contemporânea. -------------------------------------------- 

A exposição estará patente ao público até ao dia 17 de abril de 2022, 

de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. -------- 

d) “Maiores Termas Romanas da Península Ibérica abrem hoje ao público 

transformadas em Museu” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o dia 21 de dezembro de 2021 fica 

marcado pela abertura ao público do maior Balneário Termal Romano da 

Península Ibérica e o mais importante complexo termal romano 

português. --------------------------------------------------------- 

Um magnífico achado, em elevado estado de conservação, que vem dar a 

conhecer 2000 anos de história e em simultâneo valorizar a cidade de 

Aquae Flaviae. Com a abertura deste achado singular, que agora dá 

lugar a um Museu, Chaves tem mais uma joia da coroa, que vem juntar-

se à imponente Ponte Romana, ao salientar que existem agora mais 

motivos para projetar Chaves no panorama cultural nacional e 

internacional. ----------------------------------------------------- 

Localizadas na margem direita do rio Tâmega, as Termas Medicinais 

Romanas são o mais importante complexo termal português, mas também 

um dos mais monumentais da Europa. O seu destaque é-lhe conferido pela 

grandiosidade das estruturas, quer pela sua dimensão, quer pela 

qualidade arquitetónica e respetivo estado de conservação. ---------- 

O visitante pode encontrar um edifício que ruiu em pleno funcionamento 

no século IV, ficando “congelado no tempo”, até ser descoberto em 

2008, por um acaso, aquando de escavações no local para a construção 

de um parque de estacionamento subterrâneo. ------------------------- 

A intervenção de musealização e resolução do problema técnico, 

resultante da condensação interior, permitiu encontrar uma solução 

técnica, com o apoio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), tendo em vista a mitigação dos problemas decorrentes da 

existência de água a 73ºC no seu interior. Noutra dimensão, foi 

possível concretizar um conjunto de trabalhos de conservação, restauro 

e musealização de todas as estruturas arqueológicas existentes, 

promovendo as condições necessárias para a reativação do sistema 



                                                                F. 286 

                                                                  _____________________ 

 
hidráulico de abastecimento de águas termais, condutas, tanques e 

piscinas. ---------------------------------------------------------- 

No que concerne à musealização, a intervenção contemplou a colocação 

de painéis explicativos com a reconstituição das ruínas, que descrevem 

o balneário e que contam 2000 anos de história do Largo do Arrabalde, 

uma mesa tátil interativa com a evolução dos balneários nas diversas 

fases, bem como uma exposição de artefactos, que permitirá dar a 

conhecer a evolução do local, desde a construção do primeiro balneário 

até à atualidade. --------------------------------------------------- 

De referir que as Termas Medicinais Romanas de Chaves foram 

classificadas como Monumento Nacional, em dezembro de 2012, por se 

apresentarem “como o mais importante complexo termal português, de 

dimensões apenas comparáveis, em termos provinciais, às de Aquae Sulis 

(atual cidade de Bath, em Inglaterra)”, uma descoberta “da maior 

importância patrimonial”. ------------------------------------------- 

O complexo termal de Aquae Flaviae foi edificado em várias fases. Da 

primeira fase, datada do século I, já pouco resta, tendo sido as 

grandes obras de remodelação feitas nos finais do século II ou inícios 

do século III, que lhes deram grandiosidade e as projetaram pelo mundo 

romano. As estruturas agora musealizadas retratam, precisamente, essa 

fase do seu apogeu. Vale a pena visitar estas magníficas ruínas e 

conhecer o extraordinário engenho romano que aproveitou as águas 

minerais que brotam do solo a uma temperatura de 73ºC e cujo sistema 

hidráulico, quase dois mil anos depois, ainda funciona em pleno. ---- 

e) “Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves doa sede e bens ao 

município de Chaves” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que se procedeu, ontem, dia 21 de dezembro, 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, à assinatura da escritura de 

doação pelo Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves à autarquia. A 

sessão contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal e dos 

elementos da direção do Clube, assim como o representante dos 

associados do mesmo, sendo a escritura assinada respetivamente pelo 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz e pelo Presidente e Vice-Presidente do 

Clube de Campismo e Caravanismo, Albano Gomes e Manuel Cepeda. ------ 

Por dissolução dos órgãos sociais da Associação, esta deliberou doar 

o seu espólio, constituído por dois imóveis, troféus e capital 

financeiro na ordem dos 70 mil euros, para administração municipal. A 

autarquia fica assim responsável por investir o valor adquirido no 

Parque de Campismo da Quinta do Rebentão, a executar nos anos de 2022 

e 2023. ------------------------------------------------------------- 

Este ato abnegado denota um sentimento de grande nobreza e altruísmo 

em favor da cidade. Acrescentou, ainda, que enquanto representante do 

município que acolhe esta dádiva, pretende estar à altura da 

transmissão desse legado e que tudo fará para que a memória possa 

perdurar através do investimento no Parque de Campismo, que até aos 

dias de hoje tem sido um exemplo da hospitalidade flaviense. Deixou 

ainda “um penhorado agradecimento, em nome dos flavienses, pelo 

trabalho e dedicação em prol do bem comum”. ------------------------- 

O Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves foi fundado em 1973 e até 

à data registou organização e participação em vários encontros do 

movimento campista a nível nacional e internacional. ---------------- 

f) “Centro de Vacinação Covid-19 de Chaves mantém-se por mais três 

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

deu nota que o Município e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 

Tâmega, em coordenação com a ARS Norte, no âmbito do Plano Geral de 

Vacinação contra a COVID-19, determinaram a manutenção do Centro de 
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Vacinação, no Pavilhão ExpoFlávia, por mais três meses, com todas as 

condições de segurança inerentes ao processo. ----------------------- 

Com previsão de conclusão dos serviços neste espaço a 22 de dezembro 

de 2021, este Centro continuará aberto para garantir o reforço da 

terceira dose à população, assim como proceder à vacinação das crianças 

dos 5 aos 11 anos, que iniciou já no passado fim de semana. Já foram 

inoculadas mais de 500 crianças, num universo de cerca de 4 mil 

crianças elegíveis da região do Alto Tâmega. ------------------------ 

Para esta faixa etária infantil, e para acolhimento das crianças, foi 

garantida animação temática alusiva à época natalícia, com a presença 

de 8 personagens das quais a visita do Pai Natal proporciona a 

diminuição de ansiedade e nervosismo perante a vacinação. ----------- 

De referir que o Município mantém a disponibilização da infraestrutura 

e da logística associada ao Centro de Vacinação, estando a 

operacionalização a cargo do ACES do Alto Tâmega e da ARS Norte. Este 

Centro, possui 4 postos de vacinação, com gabinetes individualizados, 

1 sala de espera, 1 sala de recobro e 1 sala de emergência e 

vigilância.--------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 09 de dezembro 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 Afonso de Moura Teixeira, 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. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO 2022. 

PROPOSTA N.º 43/GAP/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, por deliberação praticada na reunião do 

executivo municipal, realizada no pretérito dia 19.10.2021, veio a ser 

aprovada a proposta n.º 07/GAP/2021, consubstanciada na fixação da 

periodicidade quinzenal da reunião ordinária do executivo municipal, 

realizando-se a mesma às quintas-feiras, pelas 09:30 horas, proposta 

que veio a ser, devidamente aprovada pelos membros do executivo 

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

2. Neste contexto, e de acordo com a credencial legal prevista no 

artigo 40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro torna-

se necessário calendarizar às reuniões do Órgão Executivo Municipal, 

para o ano de 2022, calendário esse que deverá passar a vigorar, a 

partir do próximo mês janeiro de 2022. ------------------------------ 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 
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Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

submeto à aprovação do Executivo, nos termos e para os efeitos do 

disposto no art. 40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

o regime de funcionamento do Órgão Executivo Municipal, acima, 

configurado – Reuniões Ordinárias Quinzenais, às quintas-feiras, a 

partir das 09:30 horas – o qual entrará em vigor, a partir do próximo 

mês janeiro de 2022, de acordo com a seguinte calendarização, exarada 

no quadro sinóptico abaixo apresentado e com projeção para o ano de 

2022: -------------------------------------------------------------- 

Ano 2022 

Janeiro 
06 

20 (Reunião Pública Mensal) 

Fevereiro 
03 

17 (Reunião Pública Mensal) 

Março 

03 

17 

31  (Reunião Pública Mensal) 

Abril 
14 

28 (Reunião Pública Mensal) 

Maio 
12 

26 (Reunião Pública Mensal) 

Junho 
09 

23 (Reunião Pública Mensal) 

Julho 
07 

21 (Reunião Pública Mensal) 

Agosto 
04 

18 (Reunião Pública Mensal) 

Setembro 

01 

15 

29 (Reunião Pública Mensal) 

Outubro 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Novembro 
10 

24 (Reunião Pública Mensal) 

Dezembro 
09 

22 (Reunião Pública Mensal) 

 

* - A calendarização, para o ano de 2023, será presente para 

conhecimento do órgão executivo municipal durante o mês de 

Dezembro de 2022. 

Por último, dever-se-á publicitar a presente proposta pelos meios, 

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

Chaves, 20 de dezembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. ESCALÃO B, COM EFICÁCIA RETROATIVA AO ALUNO TOMÉ AFONSO RODRIGUES, 

E PAGAMENTO DO VALOR EM DÍVIDA, EM QUATRO PRESTAÇÕES. INFORMAÇÃO N.º 

132/DEAS-UE/2021. -------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

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

 DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.12.03.  --------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2021.12.07. ------------------------------------------------------ 

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

 

 

2. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS C.E. – 

DECISÃO FINAL. INFORMAÇÃO N.º 140/DEAS-UE/2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

No pretérito dia 19 de outubro, foi submetida à Câmara Municipal a 

Informação Nº107/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, relativa ao “Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2020/2021 – Incumprimento 

das Clausulas C.E.”, tendo sido deliberado, pelo  referido órgão, a 

repetição da notificação à empresa EUREST, no âmbito da audiência dos 

interessados, desta vez acompanhada de todos os elementos necessários 

para o cabal exercício do respetivo direito de participação, 

concedendo-lhe, para o efeito, um novo prazo de 10 dias úteis para, 

querendo, vir a processo dizer o que tiver por conveniente sobre o 

sentido de decisão praticado no dia 24 de junho de 2021, pelo órgão 

executivo municipal e traduzido na aplicação à empresa EUREST 

(Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA., adjudicatária 

do fornecimento de refeições, no ano letivo 2020/2021, de uma sanção 
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pecuniária no valor de 228,55€, IVA não incluído, nos termos do 

disposto no número 1.2. do artigo 13º, do Caderno de Encargos. ------ 

Através do ofício 20/DEAS-SE/2021, de 02 de novembro, procedeu-se à 

audiência prévia dos interessados, no cumprimento do disposto no art. 

121º e ss. do CPA, tendo sido estabelecido o prazo de 10 dias para 

permitir à cocontratante vir ao procedimento, por escrito, dizer o que 

se lhe oferece sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------- 

Durante o aludido prazo, o interessado veio, através do ofício nº 87-

21/DONRC, de 15 de novembro de 2021, encaminhado, pela DAG, a 6 de 

dezembro para a Unidade de Educação, apresentar as seguintes alegações 

sobre o sentido da decisão exarado na deliberação de 24/06/2021: ---- 

- “A ora requerente foi notificada da proposta de decisão de aplicação 

de uma sanção contratual por incumprimento das capitações exigidas no 

Anexo D, Parte II, do Caderno de Encargos – que integra o Contrato 

celebrado, no valor total de € 228,55 (duzentos e vinte e oito euros 

e cinquenta cêntimos)”; --------------------------------------------- 

- “Ora, de acordo com a fundamentação adotada pelo referido projeto 

de decisão, a aplicação da sanção contratual à ora requerente surge 

na sequência de uma ação de fiscalização da execução do contrato, 

realizada no passado dia 19 de maio de 2021”; ---------------------- 

- “Ora, atentos sobre a motivação na qual assenta a proposta de decisão 

de aplicação de sanções contratuais à ora requerente, no valor total 

de € 228,55, afigura-se-nos, desde logo, claro que a mesma assenta 

sobre equívocos pressupostos de facto e de direito, determinantes da 

ilegalidade do projeto de ato administrativo sob contraditório”; ---- 

- “Analisemos, então, objetivamente, os vícios de que padece a proposta 

de decisão sob contraditório e que, em obediência, maxime, ao basilar 

princípio da legalidade, impõem a sua revogação, com as legais 

consequências”. ---------------------------------------------------- 

I. Da Ilegalidade da Proposta de Aplicação de Penalidades Contratuais 
Do erro sobre os pressupostos de facto da decisão proposta ------------- 

- “Compulsado o teor da deliberação proposta pela Câmara Municipal de 

Chaves verificamos que a mesma padece de vício de violação de lei, por 

assentar em equívocos pressupostos de facto quanto à assunção de que 

estamos, no caso, perante um efetivo incumprimento contratual 

imputável à ora requerente.” ---------------------------------------- 

- “Na decisão ora proposta vem afirmado que, no dia 19 de maio de 

2021, a ementa prevista era composta por: “Bife de frango com arroz 

de cenoura e feijão preto”. E, de acordo com a informação exposta na 

notificação recebida, verificou-se que, no refeitório do centro 

escolar, não foram respeitadas as capitações exigidas pelo Caderno de 

Encargos.” --------------------------------------------------------- 

- “Para esse efeito, o contraente público refere que, «Ao longo da 

distribuição das refeições, no refeitório do Centro Escolar, aos alunos dos 

diferentes de escolaridade e de forma aleatória, procedeu-se à pesagem dos 

bifes, de acordo com a tabela, em anexo»; ------------------------------- 

- “Na referida tabela, de que apenas agora o cocontratante é notificado, 

consta, a titulo de observação, que: «O rendimento do bife de frango 

estufado é de 70%, ou seja, os bifes deveriam ter um peso superior a 70 

gramas». -------------------------------------------------------------- 

- “Tal como já anteriormente havíamos alertado, a amostragem de peso 

constante da tabela enviada pelo contraente público não é 

representativa do cumprimento (ou incumprimento) das capitações 

exigidas contratualmente”. ----------------------------------------- 

- “A pesagem referida na tabela em anexo foi efetuada com produto 

confecionado (“rendimento do bife de frango estufado”), o que não se 

mostra conforme com a pesagem definida no Caderno de Encargos, visto 
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que, nesta sede, os pesos são definidos em cru, ou seja, previamente 

à sua confeção”. --------------------------------------------------- 

- “Impõe-se retificar o erro que inquina a pretensão sancionatória 

manifestada pelo contraente público: a aferição do cumprimento da 

capitação do produto nos termos exigidos contratualmente, é feita, 

unicamente, através da pesagem prévia à confeção e não após a mesma”. 

- “E assim é exatamente porque, no processo de confeção os alimentos 

sofrem um processo de desidratação que está dependente do tipo de 

confeção adotado e que altera, significativamente, a respetiva 

pesagem”. --------------------------------------------------------- 

- “Daqui se conclui, facilmente, pela total falta de fundamento da 

proposta de aplicação de penalidades contratuais ao cocontratante, o 

que impõe a revogação da mesma, com as legais consequências”. ------ 

- “Acresce que, nas peças do Concurso que conduziram â formação e 

outorga do presente Contrato, não é, em momento algum, feita menção 

ou exigida uma percentagem especifica de 70% de rendimento do produto 

alimentar em apreço”. ---------------------------------------------- 

- “Esta exigência foi criada, ad hoc, pelo contraente público, em 

total desrespeito pelas regras de contratação pública que estiveram 

na base do Contrato celebrado com o cocontratante”. ---------------- 

- “Cumpre, também, notar que tal alegada insuficiência de "bifes de 

frango" não foi, no momento oportuno, formalmente notificada ao 

representante da ora requerente, no refeitório em causa”. ---------- 

- “A ora requerente não foi alertada, no dia, para a correção de 

qualquer anomalia do serviço de refeitório prestado, o que teria 

permitido — a confirmar-se a ocorrência de qualquer vicissitude — a 

sanação da mesma”. ------------------------------------------------- 

- “De facto, a existir qualquer situação menos conforme, a mesma 

poderia e deveria ter sido evitada, no imediato, se o representante 

do contraente público presente tivesse informado o representante do 

cocontratante, atempadamente, para a pronta resolução da 

irregularidade detetada”. ----------------------------------------- 

- “Nestes termos, impõe-se concluir estar a decisão proposta, de 

aplicação de penalidades contratuais à ora requerente, eivada do vicio 

de violação de lei, por incorrer em erro sobre os pressupostos de 

facto, determinantes da sua revogação, com as legais consequências. - 

II.DA RESPOSTA ----------------------------------------------------- 

Do erro sobre os pressupostos de facto da decisão proposta --------- 

Considerando que, apesar de no Caderno de Encargos só estar prevista 

a capitação de cada alimento, em cru, o valor do rendimento do produto 

alimentar foi fundamentado através da tabela de alimentos do Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que é um organismo público 

integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela do 

Ministério da Saúde, dotado de autonomia científica e técnica e foi 

com base nessa ferramenta que se calculou o rendimento do bife de 

frango estufado; ---------------------------------------------------- 

Considerando que, quanto à comunicação, admite-se que a mesma não terá 

sido efetuada pelos canais adequados, pelo facto de ter sido comunicada 

à cozinheira, o que poderá ter provocado uma interrupção no circuito 

de comunicação; ----------------------------------------------------- 

Considerando que, de facto, a comunicação deveria ter sido efetuada 

por escrito, pelos canais adequados. -------------------------------- 

Assim sendo, julga-se dar provimento, nessa parte, à reclamação sendo 

que a mesma se refere a um aspeto formal decorrente do próprio Caderno 

de Encargos, pelo que deverá ser revista a intenção de aplicação da 

sanção pecuniária, no sentido da mesma não ser aplicada. ------------ 

III – Da decisão final ---------------------------------------------- 
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a) Tornar nula a deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal, 

de 24 de junho de 2021, de aplicar, à empresa adjudicatária, EUREST 

(Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA., adjudicatária 

do fornecimento de refeições, no ano letivo 2020/2021, uma sanção 

pecuniária no valor de 228,55€, IVA não incluído, nos termos do 

disposto no número 1.2. do artigo 13º, do Caderno de Encargos. ------    

b) Notificar a interessada, nos termos do art. 114º do Código do 

Procedimento Administrativo, da decisão. ---------------------------- 

c) O assunto em causa, deve ser agendado à próxima reunião do órgão 

executivo. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 16 de dezembro de 2021 ------------------------------------- 

O Gestor do Contrato, ---------------------------------------------- 

(Lidia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Pronúncia em Audiência Prévia da Empresa EUREST (Portugal) 

– Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.12.16.  --------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração da Sra. Chefe de Divisão. ----------- 

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

18.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº37/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº550 

/2021. ------------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 2. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA 

AUSENCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.11.25.  ------------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social, 

Eng. Paula Chaves. -------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.12.02. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REVISÃO DO VALOR DA RENDA APOIADA. CÓDIGO DE ARRENDATÁRIO: 11220222 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº575/2021. ------------------------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA 

AUSENCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.12.14.  ------------------------------------------  

Visto. À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social, Eng. Paula 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.12.15. --------------------------------------------------------

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E 

DESPORTIVAS. PROPOSTA N.º 39/GAPV/2021. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Chaves, identificado com o NIPC 503 327 476, com sede no Edifício 

Museu Ferroviário de Chaves, vem requerer apoio financeiro no montante 

de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) para o desenvolvimento 

de atividades para o ano em curso, que se anexa documento. ---------- 

O ano de 2021, tal como 2020, tem representado um desafio excecional 

para a sociedade, em particular, para as entidades sem fins lucrativos, 

as quais se viram privadas, pelas razões sobejamente conhecidas, da 

plena execução das atividades programadas, pelo menos, no que concerne 

a atividades que envolvam o ajuntamento e a proximidade de associados. 

Atenda-se, contudo, que os órgãos sociais do CCD prosseguiram o 

trabalho durante o ano de 2021, na sua componente social, nomeadamente, 

no que concerne à atribuição de apoios sociais aos associados em 

diferentes áreas, com particular incidência na saúde e em medidas de 

combate ao COVID 19, entre as quais, a distribuição de kits de proteção 

pessoal aos associados. --------------------------------------------- 

Sem descurar, aqui, o conjunto de despesas assumidas pelo CCD e que, 

não obstante a falta de realização de atividades programadas, tem de 

cumprir, sobretudo, de gastos com despesas correntes, nomeadamente 

luz, bem como despesas administrativas e acordos pré-celebrados. ---- 

Dentro da estratégia de apoio às entidades sem fins lucrativos que o 

Município vem desenvolvendo ao longo dos anos, criando, desde logo, 

condições para que o CCD continue a desenvolver o seu objeto social, 

sobretudo numa altura em que as circunstâncias atuais demandam uma 

intervenção mais acentuada nos domínios de ação social, a qual, como 

se viu, se encontra fortemente enraizada nos Estatutos do CCD. ------ 

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 n o 2, do 

artigo 230 , e na alínea p), do no 1 do Artigo 33.º , ambos do Anexo 

l, à Lei no 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 23.º, e na alínea p) do no 

1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo l, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

deliberação no sentido de: ------------------------------------------ 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural com o CCD/CMC, com o 

NIPC 503 327 476, com sede no Largo da Estação, em Chaves, titulando 

a comparticipação financeira do plano de atividades para 2021, 

mediante a atribuição de um apoio, no valor global de 4.500,00€ (quatro 

mil e quinhentos euros), concretizando os objetivos constantes do 

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural; ---------------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Contrato Programa 

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 n.º 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, aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2021 --------------- 

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

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

Anexo: Minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural e 

Desportivo. -------------------------------------------------------- 

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO --------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2021; ------------------------------------------------ 

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

Segundo:…………………….., com o NIPC……………….., com sede na 

……………………………em……………, neste ato legalmente representada por ……………….., 

(estado civil), residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão 

nº……………….., válido até …………….., com poderes para o ato conferidos por 

deliberação da …………… de ……………………… ----------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2018                     

, foi aprovada a Proposta nº 39/GAP/2021, consubstanciada na 

comparticipação financeira a Associações/Entidades de caráter 

cultural, sedeadas no Concelho de Chaves, referente ao ano económico 

de 2021; ------------------------------------------------------------ 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 

o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 
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(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Cultural, que  …………………., apresentou e este 

Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades culturais 

e recreativas, cujo ……….………………………. se anexa a este contrato-programa.- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ---------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) --------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves ao ………………………………..., é de 4.500,00 € (quatro mil e 

quinhentos euros), nos termos do Programa de Atividades, à data, 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) -------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao  ……………………, 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.- 

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

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

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) --------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ----------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, Maciel Duque, por deliberação de _________, com a função de 

proceder ao seu acompanhamento e monitorização. --------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2021. ---------------------------------------- 

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

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

O Presidente do CCD/CMC, ------------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM 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 4. -– 

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

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 5. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE MARCAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO PARA CARGAS E 

DESCARGAS EM NOME DE UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ 

E VILARINHO DAS PARINHEIRAS, NO ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO EDIFÍCIO 

CAMPILHO E EM FRENTE AO EDIFÍCIO IMOVIDAGO - VIDAGO P.º 816/20 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 479/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

26/11/2021. -------------------------------------------------------- 
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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 ao solicitado, pelo Sr. Rui 

Manuel Branco Rodrigues, Presidente da Freguesia de Vidago, Arcossó, 

Selhariz, Vilarinho das Paranheiras. O pedido foi registado com o n.º 

de requerimento 2253/20, relativo ao processo n.º 816/20.------------ 

A solicitação referida, consiste no pedido de marcação de dois lugares 

para local de cargas e descargas, junto ao Edifício Imovidago e 

Edifício Campilho em Vidago.----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------- 

2.1. De acordo com as informações prestadas pelo Sr. Rui Manuel Branco 

Rodrigues e de acordo com as caraterísticas da via, 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, 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:------------------------------------------------- 

- No estacionamento perpendicular, em frente ao Edifício Imovidago: 

Colocação de um (1) sinal de código H1A (Estacionamento autorizado), 

com um (1) painel indicador de aplicação “CARGAS E DESCARGAS” modelo 

n.º 10b e um (1) painel indicador de periodicidade “DIAS ÚTEIS DAS 9 

às 19h” modelo n.º 7d, execução de marca rodoviária M14A (linha 

contínua amarela com 0,1m de largura) “Paragem e estacionamento para 

cargas e descargas”, recolocação de um (1) sinal de trânsito vertical 

H1A (estacionamento autorizado) e um painel adicional n.º 11d, e 

marcação no pavimento de sinalização horizontal identificando o lugar 

destinado a estacionamento de pessoas com mobilidade condicionada. 

Colocação de um (1) sinal de código H7 (Passagem para peões) e execução 

de “Passadeira” com faixas de 0,5 metros de largura e 4 metros de 

comprimento--------------------------------------------------------- 

- Na Rua Faria de Morais, junto aos edifícios Campilho e Imovidago: 

colocação de dois (2) sinais de código H7 (Passagem para peões); 

execução de “Linha de Paragem” com 0,5 metros de largura, linha 

contínua branca com 0,1 metros no eixo da via e execução de 

“Passadeira” com faixas de 0,5 metros de largura e 4 metros de 

comprimento--------------------------------------------------------- 

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 700,00€ (setecentos 

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, 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 



                                                                F. 298 

                                                                  _____________________ 

 
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;---------------------------------------------------------- 

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 Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz, 

Vilarinho das Paranheiras, o Senhor Rui Manuel Branco Rodrigues, 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 03/12/2021:--------------------- 

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 06/12/2021:-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. --------------------------------------------- 

 

 

3.4. PEDIDO DE SINALIZAÇÃO EM NOME DE EDUARDO AUGUSTO FRAGA DA CRUZ, 

NA RUA GASTÃO DE SOUSA DIAS – EM CHAVES P.º835/20 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA 
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N.º 501/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR 

ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 09/12/2021. ----------------- 

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 ao pedido, apresentado pelo 

Sr. Eduardo Augusto Fraga da Cruz, residente na Rua Gastão Sousa Dias. 

Em Chaves. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2299/20, 

relativo ao processo n.º 835/20.------------------------------------- 

A solicitação consiste num pedido para reforço de sinalização para 

evitar o estacionamento abusivo numa zona do arruamento acima 

referido.----------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------  

2.1 Após visita ao local, e de acordo com as imagens abaixo, verifica-

se que durante as obras realizadas na Rua do Cruzeiro, foram retirados 

no cruzamento com a Rua Gastão Sousa Dias dois sinais de trânsito (um 

sinal C11B “proibição de virar à esquerda” e um sinal B2 “paragem 

obrigatória no cruzamento ou entroncamento”).------------------------ 

 
                                   (Imagem do local durante as obras) 

 
            (Imagem do local na presente data) 
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Atendendo a que se trata de uma via estreita sem saída, com circulação 

de veículos em ambos sentidos, onde já se encontra materializada uma 

linha amarela contínua, é entendimento destes serviços, que tal 

proibição deverá ser reforçada com a respetiva sinalização vertical, 

já que a situação atual acarreta eventuais problemas para garantir o 

acesso de viaturas prioritárias ao troço inicial do arruamento, 

nomeadamente a veículos de emergência.-------------------------------

2.2 Sendo assim, e atendendo às disposições legais previstas no 

Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no Código 

da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) No passeio, junto ao n.º 7 da Rua Gastão Sousa Dias, no início 

da linha contínua amarela: colocação de um (1) sinal de código C16 

(paragem e estacionamento proibidos) e um (1) painel adicional Modelo 

N.º 3a(seta direcional à esquerda)----------------------------------- 

b) Na Rua Gastão Sousa Dias, no cruzamento com a Rua do Cruzeiro: 

recolocação de um (1) sinal C11B (proibição de virar à esquerda) e um 

(1) sinal B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento). -- 

2.3 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. 

2.4. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (trezentos 

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 Santa Maria 

Maior, o Sr. Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 10/12/2021:--------------------- 

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 06/12/2021:------- 

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

 

 

3.5. RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO COLETIVA – PEDIDO 

DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI/IMT - 

PROCESSO 277/18 – NOVA FASE, LDA – RUA DO ALJUBE, Nº 4, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 335/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, Dr.ª EVA 

BASÍLIO, DATADA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A firma Nova Fase, Lda na qualidade de promotor da reabilitação, vem 

através de requerimento nº 2424/21, juntar elementos, para solicitar 

certidão comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua do Aljube, 

nº 4, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, se localiza em área 

de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: ------------- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais -EBF); ------------------------------------------ 
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b) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano objeto de reabilitação 

urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------------------ 

c) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano, na primeira 

transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação a afetar a 

arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área 

de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente 

(alínea c) do n.º 2do artigo 45º do EBF). --------------------------

Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos: ------- 

• Certidão de Teor do Prédio Urbano; ---------------------------- 

• Certidão do Registo Predial em nome de Powerful Dimension, Lda; 

• Planta de localização do prédio; ------------------------------ 

• Escritura de compra e venda do imóvel; ------------------------ 

• Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e - 

• Declaração de não dívida à Segurança Social. ------------------

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua do Aljube, nº 4, da freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves, descrito no registo da 

Conservatória com o nº 206/20060626 e inscrito na respetiva matriz 

predial urbana sob o artigo nº 7044. --------------------------------

1.2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------

1.2.1. De acordo com a escritura de compra e venda o prédio foi 

adquirido pela requerente no dia 15 de maio de 2018.----------------- 

1.2.2. A firma Nova Fase, Lda no dia 11 de abril de 2018 apresentou 

pedido para aprovação do projeto de arquitetura, tendo sido aprovado 

por despacho favorável do vereador responsável em 11 de janeiro de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

1.2.3. O alvará de obras de reconstrução e ampliação nº 19/19, foi 

emitido em 21 de janeiro de 2019, com termo para a conclusão da obra 

em 26 de junho de 2020. -------------------------------------------- 

1.2.4. Em 30 de outubro de 2020 veio a requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 9 

de dezembro de 2020, com o nº 181/20. -------------------------------

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo  órgão  deliberativo  municipal,  em  sua  

sessão  ordinária  realizada  no  dia  27  de  Fevereiro  de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº 4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013.A  21  de  agosto  de  2015,  

por  deliberação  do  órgão  executivo  camarário  tomada  em  reunião 

ordinária,  foi  aprovada  a  alteração  da  delimitação  da  Área  de  

Reabilitação  Urbana  do  Centro Histórico   de   Chaves,   devidamente   

sancionada   pela   Assembleia   Municipal,   em   sessão   de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº 2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. -----

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 45º do EBF (alteração 
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introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). -------------------

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os  prédios  urbanos  objeto  de  ações  de  reabilitação  inseridos  

na  ARU  que  iniciem  no  prazo  de  3 (três)  anos  a  contar  da  

data  da  aquisição  do  imóvel,  as  respetivas  obras  de  

reabilitação,  são passíveis  de  isenção  de  IMT ao  abrigo  da  

alínea  b)  do  nº  2  do  artigo  45º  do  EBF  (alteração  introduzida  

pela  Lei  114/2017  de  29  de  dezembro),  ficando  dependente  do  

reconhecimento  pela Câmara  Municipal  da  área  da  situação  do  

prédio  após  as  respetivas  obras  de  reabilitação, conforme o nº 

4 do artigo 45º do EBF. ---------------------------------------------

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------

3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento 

de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, 

sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado 

na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido 

deu cumprimento ao estabelecido no artigo 14º do referido Regulamento, 

isto é: ------------------------------------------------------------- 

a) Caderneta Predial do prédio (apresentada); ----------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ----------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (apresentada); ----------------------- 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira 

(apresentada). ----------------------------------------------------- 

3.2. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). -----------------------------------------

3.3. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro. -------------------------- 

3.4. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.5. No âmbito da alínea b) do nº 1 e do nº 4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação  do  imóvel  antes  e  

após  as  obras  compreendidas  na  ação de  reabilitação,  de  acordo 

com  a  escala  constante  no  nº  3  do  artigo  6º  da  Portaria  nº 

1192-B/2006  de  3  de  Novembro,  que define   a   ficha   de   

avaliação   na   qual   constam   os   elementos   relevantes   do   

imóvel   para   a determinação do estado de conservação. ------------ 

3.6. No dia 30 de outubro de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Mau (nível 2), conforme consta 

da ficha de avaliação, anexa ao processo. --------------------------- 

3.7. No dia 15 de dezembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5), conforme 

consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------- 

3.8. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.6 e 3.7, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 45º 

do EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela 

proprietária do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.9. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem 
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cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.  

Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado 

energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da 

certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo 

45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem 

arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável, 

considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção. -------------------------------------- 

3.10. No que respeita ao IMI1, uma vez que o imóvel reúne e cumpre os 

requisitos para beneficiar da isenção de IMI por um período de 3 anos, 

desde que a requerimento dos interessados, é considerada a taxa de 

0.300% para a isenção do imóvel por um período de 3 anos, pelo que 

resulta numa redução de receita para o município, sendo neste caso e 

de acordo com a avaliação constante na caderneta predial: ----------- 

 

Imóvel 

Artigo matricial-

7044º 

Uso da unidade 
Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração A– R/C Habitação 02/09/2020 37 620,00€ 112,86€ 338,58€ 

Fração B – 1º E+S Habitação 02/09/2020 30 000,00€ 90,00€ 270,00€ 

Fração C – 1º D+S Habitação 02/09/2020 31 840,00€ 95,52€ 286,56€ 

 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 298,38€ e de 

895,14€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. -----------------------------------------------

3.11. No que respeita ao IMT, considerando o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio (15/05/2018) e o início da obra de 

reconstrução (alvará emitido 21/01/2019) não ultrapassou os três anos, 

pelo que a requerente cumpriu o prazo estipulado na alínea b) do nº 2 

do artigo 45º do EBF. A requerente apresentou a nota de cobrança de 

IMT, com a referência nº 160318157803039, liquidada em 15 de maio de 

2018, com a importância de 299,58€. ---------------------------------

4.CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão de certidão para efeitos de 

isenção de IMI e IMT, para o imóvel em apreso, dando cumprimento ao 

disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. ------------------------------ 

4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela firma Nova 

Fase, Lda, estão de acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento 

nº 713/2020 de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de 

Benefícios Fiscais do Município de Chaves que conferiu à Câmara 

Municipal o reconhecimento das isenções), está em condições de ser 

presente em reunião de Câmara Municipal, no sentido do órgão executivo 

municipal deliberar sobre a presente proposta, conforme o disposto no 

nº 9 do artigo 16º do Regime Financeiro das Autárquicas Locais e 

Entidades Intermunicipais. ------------------------------------------ 

4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI e IMT, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica 

                                                           
1 A requerente é proprietária até ao ano de 2020, segundo a certidão 

do registo predial da Conservatória do Registo Predial, pela 

apresentação de aquisição de 4 de maio de 2021, passando a sociedade 

Powerful Dimension, Lda, ser a proprietária do imóvel, a partir do ano 

de 2021. ------------------------------------------------------------ 
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do Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e 

Aduaneira. --------------------------------------------------------- 

4.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. ---------

Chaves 23 de novembro de 2021 ---------------------------------------

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

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

Eva Basílio ---------------------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 27 DE NOVEMBRO DE 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 DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021: ------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ----------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 9 DE 

DEZEMBRO DE 2021: --------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO COLETIVA – 

CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DE IRS - 

PROCESSO 277/18 – NOVA FASE, LDA – RUA DO ALJUBE, Nº 4, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 341/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, Dr.ª EVA 

BASÍLIO, DATADA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
A firma Nova Fase, Lda na qualidade de promotor da reabilitação, vem 

através de requerimento nº 2423/21, juntar elementos, para solicitar 

certidão comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua do Aljube, 

nº 4, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, se localiza em área 

de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: ------------- 

a) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------- 

b) Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por 

sujeito passivos de IRS residentes em território português decorrentes 

da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); -------------- 

c) Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º 

do EBF, alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro). ----------

Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos: ------- 

• Certidão de Teor do Prédio Urbano;----------------------------- 

• Certidão do Registo Predial em nome de Powerful Dimension, Lda; 
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• Planta de localização do prédio;------------------------------- 

• Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; --- 

• Declaração de não dívida à Segurança Socia; e ----------------- 

• Contrato de Arrendamento para habitação. ---------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua do Aljube, nº 4, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves, descrito no registo da 

Conservatória com o nº 206/20060626 e inscrito na respetiva matriz 

predial urbana sob o artigo nº 7044. ------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.2.1. A firma Nova Fase, Lda no dia 11 de abril de 2018 apresentou 

pedido para aprovação do projeto de arquitetura, tendo sido aprovado 

por despacho favorável do vereador responsável em 11 de janeiro de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

1.2.2. O alvará de obras de reconstrução e ampliação nº 19/19, foi 

emitido em 21 de janeiro de 2019, com termo para a conclusão da obra 

em 26 de junho de 2020. -------------------------------------------- 

1.2.3. Em 30 de outubro de 2020 veio a requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 9 

de dezembro de 2020, com o nº 181/20. ------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº 4653, em Diário da República, 

II série, nº 67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------ 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº 2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº 18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% DAS MAIS-VALIAS. --------- 

As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 

território português decorrentes da primeira alienação, do imóvel 

localizado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa 

autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o nº 5 do artigo 71º do EBF. ------------ 
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2.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -----------------------------------------

3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento 

de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, 

sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado 

na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido 

deu cumprimento ao estabelecido no artigo 14º do referido Regulamento, 

isto é: ------------------------------------------------------------ 

a) Caderneta Predial do prédio (apresentada); ---------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ---------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (apresentada); ----------------- 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira 

(apresentada). ----------------------------------------------------- 

3.2. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). ---------------------------------------- 

3.3. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro. ------------------------- 

3.4. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€, bem como na tributação dos rendimentos prediais 

auferidos por sujeitos passivos de IRS à taxa de 5% quando sejam 

decorrentes de arrendamento e a tributação das mais-valias à taxa de 

5%, decorrente da primeira alienação (artigo 71º do EBF). ---------- 

3.5. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ----------------------- 

3.6. No dia 30 de outubro de 2018 a comissão municipal fez uma vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, considerando 

o estado de conservação de Mau (nível 2), conforme consta das fichas 

de avaliação, anexas ao processo. ----------------------------------- 

3.7. No dia 15 de dezembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas 

as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas 

ao processo. ------------------------------------------------------- 

3.8. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.6 e 3.7, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. --------------------------------- 
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3.9. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem 

cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.  

Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado 

energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da 

certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo 

45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem 

arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável, 

considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção. -------------------------------------- 

3.10. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU e uma vez que 

reúne e cumpre os requisitos dispostos no ponto 3.1., 3.3 e 3.8, fica 

o prédio enquadrado no regime específico que permite deduzir, em sede 

de IRS, 30% dos encargos suportados com as obras de reabilitação, até 

ao limite de 500€, assim como fica sujeito a tributação à taxa autónoma 

de 5%, no caso da primeira alienação, das mais-valias auferidas por 

sujeitos passivos de IRS e também a para a tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

decorrentes do arrendamento. Contudo, estes incentivos fiscais são 

passiveis de ser beneficiados por sujeitos passivos em sede de IRS, 

no entanto a requerente Nova Fase, Lda é pessoa colética em sede de 

IRC. --------------------------------------------------------------- 

3.11. Neste sentido, os incentivos fiscais em sede de IRC, são os 

previstos no nº 1, do artigo 71º, do EBF. Para tal, caso a Nova Fase, 

Lda, queira, deve apresentar requerimento a solicitar o devido 

benefício fiscal. --------------------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

4.1. Considerando o exposto na presente informação, parece de propor 

o indeferimento da pretensão do pedido formulado pela firma Nova Frase, 

Lda, para o imóvel em apreço, para efeitos de dedução de IRS em 30% 

dos encargos suportados com as obras de reabilitação até ao limite de 

500€, bem como na tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais 

auferidos por sujeitos passivos de IRS que sejam residentes em 

território português e para a tributação à taxa de 5% das mais-valias 

auferidas por sujeitos passivos de IRS decorrentes da primeira 

alienação, nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com os números 18 e 24 do artigo 71º do EBF, uma vez que a 

requerente é pessoa coletiva em sede de IRC. ------------------------

4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião de Câmara 

Municipal, no sentido de o órgão executivo municipal deliberar sobre 

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

4.3. Notificar a firma Nova Fase, Lda. da decisão praticada pela Câmara 

Municipal de acordo com o disposto no artigo 121º e 122º, ambos do 

Código do Procedimento Administrativo, referentes à audiência dos 

interessados para, no prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o sentido da decisão acima enunciada. -------------------------

Chaves 26 de novembro de 2021 ---------------------------------------

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

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

Eva Basílio -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 27 DE NOVEMBRO DE 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 



                                                                F. 9 

                                                                  _____________________ 

 
do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021: ------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ----------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 9 DE 

DEZEMBRO DE 2021: --------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 608/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Rua Dom Gualdim Pais / Rua 

Francisco Barros Teixeira Homem”.------------------------------------ 

De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de 2021, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, Lda.”, a execução 

da referida empreitada.---------------------------------------------- 

O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura do 

competente contrato administrativo de obras públicas no dia 17 de 

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

O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 186.516,00 € (Cento e 

oitenta e seis mil, quinhentos e dezasseis Euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições:---------------------------------------------------------- 

Prazo de execução da obra: 150 dias.--------------------------------- 

O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 22 de março de 2021.------------------------------------- 

O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada, 

que foi aprovado por deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro tomado 

conhecimento em 04 de maio de 2021. --------------------------------- 

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

1 – O prazo da obra, considerando o seu início na data de notificação 

do PSS, e incluindo a prorrogação já dada, deveria terminar em dezembro 

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

2 – Tal não ocorrerá já que ainda faltam executar todos os trabalhos 

no que que dizem respeito à pavimentação da faixa de rodagem Rua 

Francisco Barros Teixeira Homem, incluindo sinalização vertical e 

horizontal, execução de alguns ramais de ligação domiciliários de 

abastecimento de água, execução de passeios, incluindo reposição de 

pavimentos nas zonas das valas.-------------------------------------- 
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3 – A empresa adjudicatária apresentou um pedido, solicitando uma 

prorrogação do prazo de execução, alegando para o efeito o seguinte: 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais pelos fornecedores devido à pandemia;---------------------- 

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos;------- 

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

– tubagens e acessórios, os fornecedores têm em carteira um grande 

volume de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às 

mesmas em tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender 

às exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste 

momento a trabalhar com vários fornecedores, de modo a não ter falhas 

de fornecimento.---------------------------------------------------- 

5 – Relativamente à mão de obra, e devido à pandemia, existe atualmente 

uma grande escassez no que se refere a pessoal qualificado para a 

execução dos trabalhos de instalação das condutas e seus acessórios, 

bem como todos os outros que fazem parte da empreitada em apreço.----  

6 – Ainda, relativamente à pavimentação em betuminoso da Rua Francisco 

Barros Teixeira Homem, a mesma, e devido ao período de baixas 

temperaturas que se fazem sentir nesta época (inverno) é de todo 

aconselhável por questões de boa execução, que os trabalhos sejam 

feitos quando as temperaturas assim o permitirem, ou seja inícios da 

primavera. --------------------------------------------------------- 

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

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou significativamente no último mês, e havendo 

compromisso de reforço das equipas, propõe-se a prorrogação graciosa 

de 90 dias do prazo de execução da obra, não havendo aqui direito à 

revisão de preços, até ao dia 15 de março de 2022, já que a não 

concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes para o 

Município.---------------------------------------------------------- 

2 – Deve em caso de aprovação desta prorrogação de prazo notificar-se 

o empreiteiro para apresentação do novo plano de trabalhos.---------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 13 de dezembro de 2021.-------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º)------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.13. – 

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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

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. REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 607/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. 1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo 

como objeto a adjudicação da empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO 

ALVARES CABRAL (PAMUS 9)”.------------------------------------------- 
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2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de 

2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, Lda”, a 

execução da referida empreitada.------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 17 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 185.000,00 € (Cento e 

oitenta e cinco Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor, importando destacar as seguintes condições:---------------- 

• Prazo de execução da obra: 90 dias.------------------------------ 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 22 de março de 2021.------------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 04 de maio de 2021.--------------------------- 

7. A obra já foi objeto de duas prorrogações de prazo.--------------

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de notificação 

do PSS, incluindo as prorrogações atrás referida, deveria ter 

terminado em novembro de 2021.--------------------------------------- 

2 – Tal não ocorrerá já que ainda faltam executar todos os trabalhos 

no que que dizem respeito à sinalização vertical e horizontal, 

gradeamentos, ajardinamentos e colocação de papeleiras. ------------- 

3 – A empresa adjudicatária apresentou um pedido, solicitando uma 

prorrogação do prazo de execução, alegando para o efeito o seguinte: 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais e equipamentos pelos fornecedores devido à pandemia;------- 

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos;------- 

4 - Relativamente aos trabalhos em falta, mais propriamente as 

sinalizações e as papeleiras, cuja demora causa mais constrangimentos, 

os fornecedores têm em carteira um grande volume de encomendas, não 

estando a ser capazes de dar resposta às mesmas em tempo útil. Para 

contornar este problema e conseguir atender às exigências do Dono de 

Obra, o adjudicatário encontra-se neste momento a trabalhar com vários 

fornecedores, de modo a não ter falhas de fornecimento.-------------- 

5 – Relativamente à mão de obra, e devido à pandemia, existe atualmente 

uma grande escassez no que se refere a pessoal qualificado para a 

execução das sinalizações, vertical e horizontal, trabalhos estes que 

constitui uma significativa parcela dos trabalhos em falta. --------- 

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

1 – Face ao exposto, estando a obra em fase final de conclusão, apenas 

faltando executar neste momento os trabalhos supra referidos, e 

havendo por parte da empresa adjudicatária, o compromisso de os 

concluir, propõe-se a prorrogação graciosa de 45 dias do prazo de 

execução da obra, não havendo aqui direito à revisão de preços, até 

ao dia 29 de dezembro de 2021, já que a não concessão desta prorrogação 

acarretaria graves inconvenientes para o Município.------------------ 

2 – Deve em caso de aprovação desta prorrogação de prazo notificar-se 

o empreiteiro para apresentação do novo plano de trabalhos.---------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 12 de novembro de 2021--------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º)------------------------------------------ 

Anexos: Email do pedido---------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

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. ECOVIA DO TAMEGA-3ª FASE/VIDAGO-VILA POUCA DE AGUIAR – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 610/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 40 de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“ECOVIA DO TAMEGA- 3ª FASE/ VIDAGO-VILA POUCA DE AGUIAR”.------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

ao consórcio “Norteados, Lda. e Transportes – Tâmega Trans, Lda.”, a 

execução da referida empreitada.------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 18 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 368.000,00 € (trezentos e 

sessenta e oito mil euros) acrescido do valor do IVA à taxa legal em 

vigor, importando destacar:------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 180 dias------------------------------ 

• Data da consignação: 21/07/2021---------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra:1/07/2020----- 

5. O projeto tem por objetivo a criação de um percurso ciclável, 

pedonal e de fruição espiritual, fomentando o turismo de natureza, com 

base na qualificação, reabilitação e valorização do património 

cultural e natural do concelho. Assim, destaca-se a valorização e 

usufruto do espaço canal da antiga linha dos caminhos de ferro, com a 

mais valia da paisagem envolvente que confere qualidade visual e 

ambiental à ciclovia.------------------------------------------------ 

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

1. A entidade executante, através de correio eletrónico, datado de 

14/12/2021, vem apresentar um pedido de prorrogação de prazo, por 75 

dias, sem a aplicação de multas ou qualquer penalização para a empresa, 

argumentando para o efeito, os seguintes fundamentos:---------------- 

i) A atual situação pandémica COVID-19 e a escassez de mão de obra 

disponível no setor, tem provocado interrupções sucessivas das cadeias 

de abastecimento a montante e consequentemente falha no fornecimento 

de materiais de construção, indispensáveis à execução dos trabalhos; 

ii) Tal situação provocou atrasos sucessivos no fornecimento de 

materiais à empreitada, nomeadamente o fornecimento de cubo de granito 

10x10x10, impossibilitando desta forma o cumprimento do prazo 

contratual.--------------------------------------------------------- 

2. Na presente data, os atrasos mais significativos, recaem na 

pavimentação com cubos de granito, que, dadas as circunstancias 
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atuais, não há material disponível, visto os fornecedores não terem 

cumprido a entrega dos mesmos, nos prazos previamente acordados. ---- 

3. Dada a situação de emergência nacional, em resultado da atual 

pandemia, as empresas foram obrigadas a adotar medidas de contenção. 

Tais medidas, embora não tivessem impossibilitado de forma absoluta a 

execução da obra, conduziram à impossibilidade do cumprimento do 

respetivo prazo de execução. ---------------------------------------- 

III- Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando as circunstancias excecionais 

e que sem uma prorrogação ao prazo de execução da obra se torna 

impraticável a entidade executante concluir a mesma, acrescido ainda, 

de graves inconvenientes para o dono de obra, propõe-se ao órgão 

executivo:---------------------------------------------------------- 

a) A obtenção da aprovação da prorrogação graciosa do prazo de 

execução;----------------------------------------------------------- 

b) De acordo com o previsto no ponto n.º 2 e n.º 3 do Artigo n.º 13 

do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, que seja concedida uma 

prorrogação graciosa do prazo de execução, sem direito a qualquer 

acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo contratado, 

pelo período de 75 dias, permitindo deste modo, a conclusão da obra 

até ao dia 13 de março de 2022;-------------------------------------- 

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

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada e solicitar num prazo máximo de 5 dias, a entrega do 

plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro, reajustado ao 

novo prazo.--------------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------ 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 14 de dezembro de 2021--------------------------------------- 

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

(Madalena Branco)--------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.14. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. PONTE PEDONAL EM CHAVES – PROPOSTA PARA ACCIONAMENTO DA GARANTIA 

BANCÁRIA. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 554/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 

Diário da Republica, II Série, nº 137 de 18 de julho de 2007, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PONTE PEDONAL 

EM CHAVES.---------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 22 de novembro de 2007, o Município de Chaves 

adjudicou ao Consórcio “Arlindo Correia & Filhos, S.A. e Avelino 

Farinha & Agrela, S.A.” a execução da referida empreitada. 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas em 03 de 

dezembro de 2007. Face ao valor dos encargos assumidos pelo aludido 

contrato administrativo, foi o mesmo sujeito ao controlo prévio da 

legalidade da despesa envolvida por parte do Tribunal de Contas, tendo 

sido visado em 28 de dezembro de 2007.------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 937 838,72 € (novecentos e 

trinta e sete mil, oitocentos e trinta e oito euros e setenta e dois 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 240 dias a contarem da consignação dos 

trabalhos----------------------------------------------------------- 

• Auto de consignação é de 4 de janeiro de 2008------------------- 

• A receção provisória é do dia 18 de novembro de 2008------------ 

5. Para garantia da execução dos trabalhos foram prestadas a favor 

do Município de Chaves as seguintes garantias:----------------------- 

-Garantia Bancária nº980149000867 emitida pelo Banco Bilbao e Vizcaya 

em 23/11/2007, no valor de 46.891,94€ (quarenta e seis mil, oitocentos 

e noventa e um euros e noventa e quatro cêntimos), correspondendo a 

5% do valor dos trabalhos contratados;------------------------------- 

-Garantia Bancária nº345410 emitida pelo Banco Espírito Santo S.A. em 

6/11/2008, no valor de 46.891,94€ (quarenta e seis mil, oitocentos e 

noventa e um euros e noventa e quatro cêntimos), correspondendo a 5% 

do valor dos trabalhos contratados;---------------------------------- 

-Garantia Bancária N00373141 emitida pelo Banco Espirito Santo S.A. 

em 19/01/2012, no valor de 3.100,26€ (três mil e cem euros e vinte e 

seis cêntimos), correspondendo a 10% do valor do auto de medição nº9 

da revisão de preços.------------------------------------------------ 

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

1. Na sequência das visitas de manutenção efetuadas à ponte pedonal 

após a data da receção provisória, foram detetados alguns defeitos, 

que prontamente foram reportados ao consórcio adjudicatário, no 

sentido de tomar as diligencias necessárias para os corrigir. Tais 

defeitos de execução, são da responsabilidade do adjudicatário e como 

tal, não permitem a elaboração da receção definitiva da obra, sem que 

primeiro sejam os mesmos sanados.------------------------------------ 

2. No sentido de solucionar as ocorrências anómalas e imprevistas, 

foi solicitado ao consórcio adjudicatário, através de telefonemas, fax 

e vários ofícios, que procedessem à regularização das referidas 

situações, dos quais se destacam: faxnº51/DE/2010, faxnº43/08/2011, 

ofício 178/UFE/11, faxnº8/DOP/12, ofício 93/DOP/12, ofício 147/DOP/12 

e auto de vistoria (com anomalias) para efeitos de redução de caução 

realizado no dia 10/02/2015.----------------------------------------- 

3. Foram efetuadas intervenções na reparação de infraestruturas 

elétricas e na correção de pavimentos em calçada de granito, 

constatando-se que prevalecem ainda assentamentos no pavimento, na 

praceta sul, causados por deficiente sustentação da sua base. De igual 

modo, o revestimento sintético do tabuleiro da ponte, não foi 

retificado, quando, prematuramente surgiram pequenos danos (fissuras), 

fragilizando assim as caraterísticas de resistência ao desgaste, às 

intempéries e aos raios ultravioletas do material aplicado, 

constatando-se agora a existência de danos de maiores dimensões 

(material a descascar) que consequentemente se irão traduzir em custos 

mais elevados na sua reparação.  Verifica-se também uma rotura no 

sistema de pintura (camadas de tinta a descascar) aplicado nas peças 
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metálicas que constituem os aparelhos de apoio e as peças de amarração 

dos tirantes, diminuindo assim a sua proteção contra a corrosão.----- 

4. As anomalias encontradas são resultantes de deficiente execução 

dos trabalhos, que, pela especificidade dos mesmos, não foi possível 

detetar aquando da receção provisória, visto só terem surgido 

posteriormente.----------------------------------------------------- 

5. De acordo com o processo nº5318/20.3T8VNF-A, a pedido da 

sociedade “Arlindo Correia e Filhos Lda.”, encontra-se a decorrer o 

pedido de insolvência de “António Ferreira Correia”.----------------- 

6. No contexto da situação atual e pela análise de anteriores 

acontecimentos, não se vislumbram indícios de que o consórcio 

adjudicatário revele quaisquer intenções de resolver definitivamente 

todas as irregularidades existentes e cuja responsabilidade lhe é 

imputada.----------------------------------------------------------- 

7. Na presente data, para resolução dos problemas existentes e 

identificáveis, foram quantificados os trabalhos e efetuada a 

respetiva estimativa orçamental, de acordo com mapa de medições que a 

seguir se transcreve, resultando o valor de 17.542,00€ (dezassete mil 

quinhentos e quarenta e dois euros), não incluindo o IVA.------------ 

PONTE PEDONAL – RESOLUÇÃO DE ANOMALIAS - ESTIMATIVA ORÇAMENTAL----- 

DESCRIÇÃO UN QUANT.  PR. UNT.   TOTAL  

DIVERSOS         

1-Fornecimento e execução do revestimento do 

pavimento no tabuleiro da ponte, incluindo a 

remoção do existente, o fornecimento e aplicação 

de revestimento sintético, em 3 camadas, sendo a 

1ª de primário, a 2ª de 2 componentes de resina 

epoxi ou poliuretano com cerca de 6mm de esp., com 

cargas de areia, a 3ª um revestimento de 2 

componentes de poliuretano de acabamento com 

cargas, com cerca de 2mm de esp. com espessura 

final de cerca de 8mm, cor antracite, todos os 

materiais e trabalhos necessários à sua correta 

execução m2 123,00 129,00 €      15.867,00 €  

2-Reparação dos assentamentos existentes na 

pavimentação com cubos de granito (10x10)cm, 

incluindo levantamento do material, execução de 

base com material britado de granulometria extensa 

(toutvenant) para preenchimento dos espaços 

vazios, execução da calçada com o reaproveitamento 

do material existente e novo, caso seja 

necessário, almofada de assentamento e 

revestimento com traço seco de areia e cimento e 

leitada de cimento (acabamento igual ao 

existente), todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários à sua correta execução m2 30,00 45,00 €       1.350,00 €  

3-Reparação/retificação das pinturas das peças 

metálicas que se encontram com tinta a descascar, 

incluindo: limpeza, remoção e tratamento contra a 

corrosão, todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários à sua correta execução m2 5,00 65,00 € 

         325,00 

€  

    TOTAL  17.542,00 € 

 III – Proposta -----------------------------------------------------  

Atendendo às razões de facto e direito acima mencionadas, salvo melhor 

opinião, no sentido de solucionar as deficiências e deteriorações 

detetadas, dado que o adjudicatário não se apresentou para as reparar 

e estando ainda a empreitada sujeita às respetivas garantias 

contratuais, propõe-se ao órgão executivo:--------------------------- 

I) Agendamento da presente informação, para a próxima reunião do 

órgão executivo municipal, com vista à aprovação da presente proposta: 

II) Que seja acionada a Garantia Bancária nº980149000867 emitida pelo 

Banco Bilbao e Vizcaya em 23/11/2007, no valor correspondente à 

reparação das anomalias, cuja estimativa orçamental calculada na 

presente data é de 17.542,00€ (dezassete mil quinhentos e quarenta e 
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dois euros), acrescida do IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 

estipulado no artigo nº 296º e artigo nº397º do Código dos Contratos 

Públicos e se mande efetuar, por conta do adjudicatário as reparações 

necessárias.-------------------------------------------------------- 

Chaves, 13 de dezembro de 2021--------------------------------------- 

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

(Madalena Branco)--------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.14. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) – ADENDA À INFORMAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. ---------------------------- 

Foi presente a informação nº 598/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Fundamentação --------------------------------------------------- 

Considerando que por deliberação camarária do dia 04 de fevereiro de 

2021, foi autorizada a abertura de um procedimento por concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada “«. 

Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)”, nos termos da alínea b) do 

artigo 19º do Código dos Contratos Públicos;------------------------- 

Considerando que por deliberação camarária do dia 15 de abril de 2021, 

adjudicou a referida empreitada à firma, “Anteros Empreitadas, 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A. sob proposta N.º 

179/DOP/2021, pelo valor de 399.100,00 € (Trezentos e noventa e nove 

mil e cem euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 180 

dias.--------------------------------------------------------------- 

Considerando que na referida proposta de adjudicação, não foi referido 

o valor correspondente à rede de abastecimento de água.-------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------- 

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

Propõe-se a aprovação da adenda à informação de adjudicação da 

empreitada “Requalificação Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 

/ Lote 7)”, no sentido de incluir a informação relativa à rede de 

abastecimento de água:----------------------------------------------- 

O valor total da proposta (399.100,00 €) tem enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 3.3.1. 0102/07030301 2021 I 8, sendo que, o valor 

de 38.970,49€, (Trinta e oito mil e novecentos e setenta euros e 

quarenta e nove cêntimos), IVA Não incluído, corresponde a Rede de 

Abastecimento de Água;----------------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 09 de dezembro de 2021.------------------- 

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

(Amélia Rodrigues)-------------------------------------------------- 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS (INTEGRADAS NA PI 10.05 

“DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO 

PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) - RELATÓRIO 

FINAL – ADJUDICAÇÃO. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 611/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 186, de 23 de setembro de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Reparação e Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 

“Desenvolvimento das Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto 

para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)”.-------- 

Este projeto refere-se à requalificação de várias escolas do concelho, 

sendo que para a concretização do procedimento foi feita a divisão por 

lotes, constituindo cada escola um lote, assim designados:----------- 

Lote 1 – Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde da Raia;-------- 

Lote 2 – Beneficiação da Secundária Fernão de Magalhães;------------- 

Lote 3 – Beneficiação da EB 2,3 de Vidago;--------------------------- 

Lote 4 – Beneficiação da Escola Secundária Dr. António Granjo;------- 

Lote 5 – Beneficiação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro;---------------------------------------- 

Lote 6 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º ciclo, n.º 1 de Santo 

Amaro;--------------------------------------------------------------

Lote 7 – Beneficiação do Jardim de Infância n.º 1 do Cinochaves;----- 

Lote 8 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º Ciclo do Caneiro.------ 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a não adjudicação 

do Lote n.º 1, Lote n.º 4, Lote n.º 5, Lote n.º 6, Lote n.º 7 e Lote 

n.º 8, em virtude de terem ficado desertos.-------------------------- 

A Adjudicação do Lotes n.º 2 à empresa constituída pelo consorcio 

“Norteados, Lda./Simplexbuild, Lda., pelo valor de 370.000,00€ 

(Trezentos e setenta mil Euros) IVA não incluído, com um prazo de 

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

A Adjudicação do Lotes n.º 3 à empresa constituída pelo consorcio 

“Norteados, Lda./Simplexbuild, Lda., pelo valor de 89.700,00€ (Oitenta 

e nove mil, e setecentos Euros) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 160 dias------------------------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

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

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de:-------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Reparação e 

Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das 

Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)”;--------------- 
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2.  A não adjudicação dos Lotes n.ºs 1, 4, 5, 6, 7 e 8, em virtude de 

terem ficado desertos.----------------------------------------------- 

3.  A adjudicação da empreitada, da seguinte forma:----------------- 

i)  Lote 2 - Beneficiação da Secundária Fernão de Magalhães, à 

empresa, constituída pelo consorcio “Norteados, Lda./Simplexbuild, 

Lda.”, pelo valor de 370.000,00€ (Trezentos e setenta mil Euros) IVA 

não incluído, com um prazo de execução de 365 dias.------------------ 

ii)  Lote 3 - Beneficiação da EB 2,3 de Vidago, à empresa, constituída 

pelo consorcio “Norteados, Lda./Simplexbuild, Lda.” pelo valor de 

89.700,00€ (Oitenta e nove mil, e setecentos Euros) IVA não incluído, 

com um prazo de execução de 160 dias.-------------------------------- 

4.  O valor global da proposta é de 459.700,00€ (Quatrocentos e 

cinquenta e nove mil e setecentos euros), IVA não incluído, remetendo-

se o mesmo relatório final à entidade competente para autorizar 

despesa, no caso, a Câmara Municipal.-------------------------------- 

5. De salientar que o valor total da proposta (459.700,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.1.1 0102/07010305 0202 

2002 I 10, sendo que será faturado em 2022; ------------------------- 

6. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra;------------------ 

7.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP;---------------------------------------- 

8. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário.------------------------------------------------------

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

Divisão de Obras Públicas, 16 de dezembro de 2021.------------------- 

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

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)-------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato----------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------- 

Aos 16 dias do mês de dezembro 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros:--------------------------------------------- 

- Presidente – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 

Superior da Divisão de Obras Públicas;------------------------------- 

- 1.º Vogal – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Técnico Superior 

da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento.---------------------------------- 

No passado dia 06 de dezembro procedeu-se á notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo.--------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão.----------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:----------------- 
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Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Reparação e 

Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das 

Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)” da seguinte 

forma:-------------------------------------------------------------- 

1. A não adjudicação dos Lotes n.ºs 1, 4, 5, 6, 7 e 8, em virtude de 

terem ficado desertos.----------------------------------------------- 

2. A adjudicação do Lote 2 – “Beneficiação da Secundária Fernão de 

Magalhães”, à empresa, constituída pelo consorcio “Norteados, 

Lda./Simplexbuild, Lda.”, pelo valor de 370.000,00€ (Trezentos e 

setenta mil Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 365 

dias.--------------------------------------------------------------- 

3. A adjudicação do Lote 3 – “Beneficiação da EB 2,3 de Vidago”, à 

empresa, constituída pelo consorcio “Norteados, Lda./Simplexbuild, 

Lda.”, pelo valor de 89.700,00€ (Oitenta e nove mil, e setecentos 

Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 160 dias.------- 

O valor global da proposta é de 459.700,00€ (Quatrocentos e cinquenta 

e nove mil e setecentos euros), Iva não incluído remetendo-se o mesmo 

– relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, no 

caso, a Câmara Municipal;-------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri.---------------------------------- 

O Júri-------------------------------------------------------------- 

O Presidente-------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra------------------------------ 

Os Vogais-----------------------------------------------------------

Maria Madalena de Sousa Durão Branco--------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues---------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA: REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 

(INTEGRADAS NA PI 10.05 “DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS 

EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO 

TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) – LOTE 2. ------------------------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 370.000,00 (trezentos e setenta mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos: ------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, NORTEADOS, LDA., com sede na ……………, Pessoa 

Coletiva n.º ……………, com o mesmo número de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………., titular do Alvará de Construção n.º 

……….. - PUB, com o capital social de ……….. euros, e SIMPLEXBUILD, 

LDA., com sede na …………………….., concelho de Chaves, Pessoa Coletiva n.º 

504 561 898, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do 

Registo Comercial de ………….., titular do Alvará de Construção n.º ……… 

- PUB, com o capital social de ………….. euros, empresas devidamente 

associadas sob a forma de consórcio, neste ato, legalmente, 

representado por ………………, titular do Cartão do Cidadão n.º …………….., 

emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, com 
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residência na Rua …………………, na qualidade de gerente da firma …………, 

firma que representa o consórcio, conforme poderes constantes do 

contrato de consórcio, documento que fica arquivado em anexo ao 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Reparação e 

Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das 

Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)” – Lote 2 – 

Beneficiação da Secundária Fernão de Magalhães, - pelo preço de € 370 

000,00 (trezentos e setenta mil euros), que não inclui o IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ------------------------------ 

Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data do auto de 

consignação dos trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo 

de trinta dias, a contar da data da assinatura do presente contrato, 

assumindo o segundo contratante o compromisso de ter a empreitada 

totalmente concluída dentro do citado prazo. ----------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... --------- 

Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------- 

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 
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1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante 

a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-

Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ---------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------- 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 
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e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ------ 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. --- 
O Primeiro Contratante: _____ -------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ______ -------------------------------------- 

Contrato n.º ……../20…….. ------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA: REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 

(INTEGRADAS NA PI 10.05 “DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS 

EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO 

TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) – LOTE 3. ------------------------------ 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 89.700,00 (oitenta e nove mil e setecentos 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto 

no Código dos Contratos Públicos: ----------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, NORTEADOS, LDA., com sede na ……………, Pessoa 

Coletiva n.º ……………, com o mesmo número de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………., titular do Alvará de Construção n.º 

……….. - PUB, com o capital social de ……….. euros, e SIMPLEXBUILD, 

LDA., com sede na …………………….., concelho de Chaves, Pessoa Coletiva n.º 

504 561 898, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do 

Registo Comercial de ………….., titular do Alvará de Construção n.º ……… 

- PUB, com o capital social de ………….. euros, empresas devidamente 

associadas sob a forma de consórcio, neste ato, legalmente, 

representado por ………………, titular do Cartão do Cidadão n.º …………….., 

emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, com 

residência na Rua …………………, na qualidade de gerente da firma …………, 

firma que representa o consórcio, conforme poderes constantes do 

contrato de consórcio, documento que fica arquivado em anexo ao 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 



                                                                F. 23 

                                                                  _____________________ 

 
1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Reparação e 

Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das 

Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)” – Lote 3 – 

Beneficiação da EB 2,3 de Vidago, - pelo preço de € 89.700,00 (oitenta 

e nove mil e setecentos euros), que não inclui o IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ------------------------------ 

Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 160 (cento 

e sessenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos 

trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a 

contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... --------- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

d) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

e) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------- 

f) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

3. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 
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4. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

4. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante 

a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-

Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ----------------------------------- 

5. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 

6. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

3. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ----------------- 

4. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------- 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

3. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

4. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

6. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

7. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 

8. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

9. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

10. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. - 

O Primeiro Contratante: _____ --------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ______ --------------------------------------- 

Contrato n.º ……../20…….. -------------------------------------------- 

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

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO DA RAIA E VILA 

MEÃ – RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 615/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Rede de Drenagem de Águas Residuais 

de Vilarinho da Raia e Vila Meã”.------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária, do dia 3 de setembro de 

2009, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Estêvão Vinhais 

Chaves, Unipessoal, Lda.” a execução da referida empreitada.--------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 9 dias do 

mês de outubro de 2010. --------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 230.232,68€ (Duzentos e 

trinta mil, duzentos e trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições:--------------------------------------------- 

Prazo de execução da obra: 365 dias a contar da consignação dos 

trabalhos, cujo auto data de 19 de outubro de 2009. ----------------- 

Foi ainda aprovada uma reprogramação dos trabalhos em 8 de maio de 

2015.--------------------------------------------------------------- 

5. Foi elaborado o auto de Revisão de Preços, tendo resultado num 

valor de 5.635,11€, a favor do empreiteiro.-------------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 28 de julho de 2015.-------- 

7. Foram já liberadas as cauções, no valor de 90% do total de acordo 

com o estabelecido nas no n.º 5 do artigo 295 do CCP.---------------- 
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8. A empresa adjudicatária vem agora solicitar a receção definitiva 

da obra e a consequente devolução dos valores retidos---------------- 

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

1 - Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da 

empreitada, tendo-se concluído que estes se encontravam em boas 

condições.----------------------------------------------------------

2 – De acordo com o n.º 2 do artigo 88º do CCP, não houve lugar à 

prestação de caução, havendo, no entanto, retenção de 10% do valor do 

auto conforme quadro seguinte:--------------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 15.748,93€    787,45€ 

2   3.900,00€    195,00€ 

3 35.587,10€ 1.779,36€ 

4   6.855,00€    342,75€ 

5   5.795,00€    289,75€ 

6 12.436,31€    621,82€ 

7   8.101,00€    405,05€ 

8 18.279,60€    913,98€ 

9   2.200,00€    110,00€ 

10 28.821,15€ 1.241,06€ 

11 24.726,66€ 1.236,33€ 

12   9.835,00€    491,75€ 

13   8.324,70€    416,24€ 

14 53.622,23€ 2.681,11€ 

   

Auto valor Retenção 10% 

R.P. 5.635,11€ 563,51€ 

   

Total 235.867,79€ 12.075,16€ 

 

1.  Em resumo temos a seguinte situação:-------------------------- 
Contrato Tipo Valor Redução já efetuada 

(60%) 

Valor 

Remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Caução através de 

garantia bancária 

n.º 00353822, BES 

11.511,63€ 10.360,47€ 1.151,16€ 

Retenção nos autos 11.511,63€ 10.360,46€ 1.151,17€ 

Revisão 

de Preços 

Retenção no auto 
     563,51€ 507,15€ 56,36€ 

Totais  23.586,77€ 21.228,08€ 2.358,69€ 

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

Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a autorização da 

redução das retenções, procedendo-se esta da seguinte forma:---------

1 – Redução da garantia bancária n.º 00353822 – Banco Espírito Santo, 

no valor de 1.151,16€, e consequente extinção;-----------------------

2 – Reembolso, por parte do Município, no valor de 1.207,53€, 

respeitante aos valores retidos nos autos de medição e de revisão de 

preços.------------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 16 de dezembro de 2021--------------------
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A Técnica Superior---------------------------------------------------

(Fernanda Serra, Eng.ª)---------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.16. – 

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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR) – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. ----- 

Foi presente a informação nº 612/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”.----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de novembro de 2019.---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.------- 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias.----------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de dezembro de 2019.----------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019.-------------------- 

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

1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro.-------------------------------------------------------------- 

2. O troço da obra, nomeadamente entre Curalha e Chaves numa extensão 

aproximada de desenvolve-se em terrenos particulares.---------------- 

3. De acordo com informação da Unida de Contratos e Expropriações, 

nesta data verifica-se que não está ainda garantida a posse das Parcela 

n.º 33, não podendo o Dono de Obra prosseguir os trabalhos previstos 

nesta zona.--------------------------------------------------------- 

4. Nesta fase, a Parcela n.º 33, tem declaração de utilidade pública 

de expropriação, aprovada por despacho do Senhor Secretário de Estado 

da Descentralização Local de 18 de novembro de 2021, publicado no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 232 de 30 de novembro de 2021, 

encontrando-se aguardar Vistoria Ad Prepetuam Rei Memoriam, e as 

necessárias diligencias subsequentes à tomada de posse administrativa 

da Parcela.--------------------------------------------------------- 
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5. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar uma suspensão 

dos trabalhos até que seja concluído o processo de expropriação da 

referida Parcela.--------------------------------------------------- 

6. Caso seja aprovada, a suspensão dos trabalhos reproduzirá efeitos 

a partir de 14 de dezembro de 2021.---------------------------------- 

7. Durante o prazo de suspensão dos trabalhos, será da 

responsabilidade do adjudicatário efetuar todas as manutenções 

necessárias, de modo a manter e conservar os trabalhos já executados, 

não acarretando para o Dono de Obra quaisquer encargos adicionais.--- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito--------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte:------------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

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

a) Que de acordo com o Artigo 297.º do Código dos Contratos Públicos, 

seja aprovada a suspensão dos trabalhos, até que se encontrem reunidas 

as condições necessárias para conclusão dos mesmos;------------------ 

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

órgão executivo, deverá ser efetuado Auto de Suspensão.-------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 14 de dezembro de 2021--------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Ofício DGAL com declaração de utilidade pública.------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.14. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.9. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHAVES E ARRANJO EXTERIOR, REMODELAÇÃO 

DO LARGO GENERAL SILVEIRA (FREIRAS) E REABILITAÇÃO DA RUA BENTO ROMA 

– RECEÇÃO DEFINITIVA. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 613/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, de acordo com a deliberação camararia 

do dia 17 de maio de 2004, Ajuste Direto, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada ““Biblioteca Municipal de Chaves e Arranjos 

Exteriores, Remodelação do Largo General Silveira (Freiras) e 

Reabilitação da Rua Bento Roma”.------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária do dia 7 de junho de 2004, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “José Moreira & Filhos, 

Lda.”, a execução da referida empreitada.---------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 14 de junho de 2004.------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.767.083,19€ (Um milhão, 

setecentos e sessenta e sete mil e oitenta e três euros e dezanove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.------- 
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5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 30 de junho de 2004.------------------------------------- 

6. Prazo de execução da obra, 360 dias.----------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação em reunião de Câmara do dia 6 de 

junho de 2005, o Município de Chaves aprovou 1.º adicional de trabalhos 

a mais no valor de 19.029,00€.--------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação em reunião de Câmara do dia 4 de 

julho de 2005, o Município de Chaves aprovou 2.º adicional de trabalhos 

a mais no valor de 54.621,01€.--------------------------------------- 

9. O Município de Chaves, de harmonia com a deliberação em reunião de 

Câmara do dia 13 de abril de 2006, aprovou 3.º adicional de trabalhos 

a mais no valor de 113.708,01€.-------------------------------------- 

10. De acordo com o Processo n.º 147/12.0TBCHV, do - Tribunal da 

Judicial de Chaves, 2.º Juízo de Chaves, no dia 12 de outubro de 2012, 

foi proferida sentença de declaração de insolvência da empresa 

adjudicatária, ----------------------------------------------------- 

11. Dr.ª Maria Clarisse Barros, na qualidade de administradora de 

Insolvência da empresa “José Moreira & Filhos, Lda.”, vem solicitar a 

execução da receção definitiva da obra.------------------------------ 

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

1. Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com 

o estipulado no artigo 227.º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de março, 

foi efetuada uma vistoria à obra conjuntamente com os representantes 

do empreiteiro de acordo com Auto de Vistoria que se anexa.---------- 

2. Na vistoria verificou-se não haver anomalias técnicas e que os 

trabalhos se encontram executados dentro das condições técnicas 

previstas no projeto e em conformidade com o caderno de encargos e 

demais elementos técnicos, não apresentando anomalias resultantes de 

defeitos de execução.------------------------------------------------ 

3. As garantias da empreitada são as seguintes:--------------------- 

• 88.354,17€, Garantia Bancária n.º 97670002305880019, emitida pela 

Caixa Geral de Depósitos, S.A., em 9 de junho de 2004, correspondente 

a 5% do valor contrato;---------------------------------------------- 

• 951,45€, Garantia Bancária n.º 97670003050880019, emitida pela 

Caixa Geral de Depósitos, S.A., em 9 de junho de 2004, correspondente 

a 5% do valor contrato 1.º adicional;-------------------------------- 

• 2.731,05€, Garantia Bancária n.º 18788789.90.001, emitida pelo 

Finibanco, S.A., em 19 de agosto de 2005, correspondente a 5% do valor 

contrato 2.º adicional;---------------------------------------------- 

• 5.685,40€, Garantia Bancária n.º 2510000165893, emitida Caixa Geral 

de Depósitos, S.A., em 8 de maio de 2006, correspondente a 5% do valor 

contrato 3.º adicional;---------------------------------------------- 

• 98.333,87€, Garantia Bancária n.º 67/07/00003, emitida pelo Banif 

– Banco Internacional do Funchal, S.A., em 26 de março de 2007, 

correspondente aos valores retidos nos auto de medição e na revisão 

de preços.----------------------------------------------------------

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor o seguinte:---------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

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

a) Que numa primeira fase a presente proposta seja submetida à 

aprovação do Sr. Presidente;----------------------------------------- 

b) Que, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-

Lei n.º 59/99 de 2 de março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra;------------ 
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c) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação sejam 

extintas as garantias da empreitada, de acordo com o estipulado no n.º 

1 do artigo 229.º do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de março:------------- 

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

Chaves, 15 de dezembro de 2021--------------------------------------- 

O Técnico-----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Auto de vistoria--------------------------------------------- 

Oficio do pedido----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.10. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 18/DOP/2021 – LOTE 1. ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 18/DOP/2021 – Lote 1, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 295.626,51€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €295.626,51 

(Duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e seis euros e 

cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 

 

 

1.11. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - 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 CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 55.372,52€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €55.372,52 

(Cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois euros e cinquenta 

e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.12. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

09/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 
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8.611,65€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €8.611,65 

(Oito mil, seiscentos e onze euros e sessenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2021 – ELEGÍVEIS. --------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2021 - Elegíveis, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 10.785,55 €, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €10.785,55 

(Dez mil, setecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.14. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2021 – NÃO ELEGÍVEIS. ----------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2021 – Não Elegíveis, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 1.827,75 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €1.827,75 

(Mil, oitocentos e vinte e sete euros e setenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021. -------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é o consórcio, VIPECA Obras Y Servicios S.L. / TEMPEC, Construções, 

Lda., no valor de 52.002,84€, IVA incluído, que se dá aqui por 

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

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €52.002,84 

(Cinquenta e dois mil e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.16. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021. - TRABALHOS ELEGÍVEIS. --------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 14.282,82€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €14.282,82 

(Catorze mil, duzentos e oitenta dois euros e oitenta e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.17. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021. -  TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS. ---- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 4.719,96€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €4.719,96 

(Quatro mil, setecentos e dezanove euros e noventa e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.18. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021 – (ÁGUA). ----------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 5.773,36€, IVA incluído, que se dá aqui 

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

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €5.773,36 

(Cinco mil, setecentos e setenta e três euros e trinta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.19. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 19.467,83€, IVA não incluído, 
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que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos 

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €19.467,83 

(Dezanove mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e oitenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.20. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - 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, ESPAÇOS VINTAGE, LDA., no valor de 35.662,08€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

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

Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Carlos Afonso 

de Moura Teixeira, para questionar o Senhor Presidente da Câmara, 

acerca da titularidade do terreno no qual está a ser construído o 

Centro de Recolha Oficial de Animais, muito concretamente se o mesmo 

é propriedade do Município de Chaves, em face de questão prévia que 

lhe foi colocada pelo presidente da junta de freguesia de Bustelo. -- 

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

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

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido que, 

antigamente, naquele espaço, funcionava uma lixeira, a céu aberto, em 

terrenos propriedade do Município, sendo os terrenos na envolvente 

baldios. ----------------------------------------------------------- 

Neste contexto a Junta de Freguesia de Bustelo, enquanto entidade 

gestora dos baldios, reclama a titularidade de uma parcela de terreno, 

tendo reportado tal situação ao Município há cerca de um ano. ------- 

Seguidamente, deu a palavra responsável pela Unidade de Contratos e 

Expropriações, Cristina Rodrigues, a qual tem acompanhado o processo, 

para mais esclarecimentos. ------------------------------------------ 

A mesma deu conhecimento que na sequência de comunicações da Junta de 

Freguesia de Bustelo, foi solicitada informação à Divisão de Projetos 

e Mobilidade, relativamente ao levantamento cadastral dos prédios 

rústicos utilizados para a construção do “CROA”, tendo-se concluído 

que o aludido Centro de Recolha de Animais se encontra implantado em 

terrenos cuja propriedade é, apenas, do Município. ------------------ 

Foi ainda possível concluir que a parcela de terreno que a Junta de 

Freguesia de Bustelo tem reclamado, e que, oportunamente, identificou 

como sendo o prédio rústico inscrito sob o artigo 1035º, na respetiva 

matriz predial, se encontra inscrita em nome do Estado Português. --- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Francisco Baptista Tavares, para questionar o 

Senhor Presidente da Câmara sobre o destino que se pretende atribuir 

às quatro vivendas geminadas, propriedade da Direção-Geral de 

Agricultura, que se encontram abandonadas, em Casas dos Montes. ----- 



                                                                F. 34 

                                                                  _____________________ 

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

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

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, tendo, sobre a matéria, referido que 

as quatro vivendas mencionadas pelo Senhor Vereador, encontram-se 

vandalizadas, tendo o Município procedido à limpeza e desmatação, das 

mesmas, na sequência de queixas dos vizinhos. ----------------------- 

Já foi solicitada, por diversas vezes, ao Ministério das Finanças, a 

cedência dessas vivendas para o Município de Chaves, tendo em vista a 

sua requalificação e afetação para residência de estudantes ou 

habitação social do Município, o que até à presente data, ainda, não 

se concretizou. ----------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, no âmbito de um programa do ensino superior, 

está a ponderar que essas quatro vivendas e o edifício localizado na 

freguesia da Madalena, no qual funcionava a antiga residência de 

estudantes, também propriedade do Estado Português, mas cedido ao 

Município através de contrato de comodato, possam fazer parte de um 

conjunto de edifícios que se pretendem reabilitar para a instalação 

de alojamento de estudantes, para o ensino superior, tendo, para o 

efeito, já sido feita uma estimativa dos custos de tal intervenção.-- 

Neste contexto, o Município encontra-se a aguardar pela publicação do 

aviso, durante o próximo mês de janeiro, seguindo-se a apresentação 

da candidatura ao “PRR”, para a requalificação do imóvel e a sua 

afetação a alojamento de estudantes do ensino superior. ------------- 

No que diz respeito às quatro vivendas, localizadas nas Casas dos 

Montes, se não houver possibilidade de as agregar neste projeto é 

intenção do Município continuar a insistir junto do Ministério das 

Finanças para que as mesmas possam ser transferidas, para o Município 

de Chaves, e sejam afetas a habitação social. ----------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €35.662,08 

(Trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois euros e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.21. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

04/DOP/2021 – TRABALHOS COMPLEMENTARES. ----------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 

16.696,13€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

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

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €16.696,13 

(Dezasseis mil, seiscentos e noventa e seis euros e treze cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.22. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

16/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 43.575,16€, IVA não 
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incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €43.575,16 

(Quarenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco euros e dezasseis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.23. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº43/DOP/2021 - TRABALHOS ELEGÍVEIS. ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 43/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

30.586,75€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

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

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €30.586,75 

(Trinta mil, quinhentos e oitenta e seis euros e setenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.24. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº44/DOP/2021 -  TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS. ----------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 44/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

43.888,25€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

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

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

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €43.888,25 

(Quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito euros e vinte e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

1.25. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 
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(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº45/DOP/2021 – TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS. ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 45/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

1.915,00€, 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 

2021.12.17. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €1.915,00 

(Mil, novecentos e quinze euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. REFATURAÇÃO DE DUAS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. – INF. 

650/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 

09.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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. – INF. 

663/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 

13.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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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3. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. – INF. 

668/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 

15.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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. – INF. 

669/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 

16.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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. – INF. 

667/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 

16.12.2021: -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DE FATURAS. CASA SANTA MARTA – INF.682/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 11. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

20.12.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 
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XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PROPOSTA DE ABATE DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA. PROPOSTA N.º 

44/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No sentido de dar cumprimento ao preconizado na legislação vigente 

relativa ao abandono de veículos que se encontram na via pública, 

estabelece o Código de Estrada e o Regulamento Municipal de 

Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, que os veículos que se 

encontrem na via pública, abandonados ou em fim de vida útil, em estado 

avançado de degradação e a constituir perigo grave, devem ser removidos 

pelas entidades com competência em matéria de fiscalização, 

nomeadamente as câmaras municipais. --------------------------------- 

O Decreto-lei n.º 196/2003 de 23 de agosto, republicado pelo Decreto-

lei n.º 64/2008 de 8 de abril e que estabelece o regime jurídico a que 

fica sujeita a gestão de veículos e de veículos em fim de vida (VFV), 

designa que os veículos em fim de vida, bem como os veículos 

abandonados nos termos estabelecidos no Código de Estrada e o 

Regulamento Municipal de Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, 

sejam encaminhados pelas câmaras municipais, para um Operador de 

Gestão de Resíduos (OGR) licenciado, sendo os custos decorrentes 

dessas operações da inteira responsabilidade dos proprietários dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

O Decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, que estabelece o regime 

geral da gestão de resíduos, indica que o detentor de resíduos é – “a 

pessoa singular ou coletiva que tenha resíduos, pelo menos, na sua 

simples detenção, nos termos da legislação civil”. O mesmo diploma 

legal define produtor como sendo – “qualquer pessoa, singular ou 

coletiva que, agindo em nome próprio ou prestando serviço a terceiro, 

cuja atividade produza resíduos ou que efetue operações de pré-

tratamento, mistura ou outras que alterem a natureza ou a composição 

de resíduos”. ------------------------------------------------------- 

II– DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ----------------------------------------- 

1. O Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11/12, revogou o Decreto-Lei n.º 

196/2003, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 64/2008, de 8 de 

abril, mencionado na informação anexada; ---------------------------- 

2. O referido Decreto-Lei estabelece, entre mais, o regime jurídico a 

que fica sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos, 

nomeadamente de veículos e veículos em fim de vida; ----------------- 

3. Nos termos do seu art.º 81º, os proprietários e ou detentores de 

Veículos em Fim de Vida são responsáveis pelo seu encaminhamento para 

um centro de receção ou para um operador de desmantelamento, sob pena 

de incorrerem em contraordenação ambiental grave, punível nos termos 

do regime aplicável às contraordenações ambientais, previsto na Lei 
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n.º 50/2006, de 29 de agosto (Lei Quadro das Contraordenações 

Ambientais) – vide artigo 90.º, n.º 2, al. yy) do DL 152/2017; ------ 

4. Quando se trate de veículo inutilizado nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 119.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 114/94, de 3 de maio, na sua redação atual, o proprietário é 

responsável pelos encargos com o seu encaminhamento para um centro de 

receção ou para um operador de desmantelamento, no prazo máximo de 30 

dias a contar da data em que o veículo fique inutilizado, com exceção 

dos casos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 31/85, de 25 de janeiro, na sua redação atual. ------------------ 

5. Sempre que se verifiquem situações de abandono de veículos, nos 

termos do artigo 165.º do Código da Estrada, e do artigo 20.º do 

Regulamento Municipal de Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos 

as autoridades municipais ou policiais competentes procedem ao 

respetivo encaminhamento para um centro de receção ou um operador de 

desmantelamento, sendo os custos decorrentes dessa operação da 

responsabilidade do proprietário do veículo abandonado, ficando as 

entidades dispensados de apresentação de documentação; -------------- 

6. Em termos simplistas, nos termos do art.º 163 e seguintes do CE: 

· Considera-se estacionamento indevido ou abusivo: alínea f) do n.º 1 

do artigo 163.º - O que se verifique por tempo superior a 48 horas, 

quando se trate de veículos que apresentem sinais exteriores evidentes 

de abandono, de inutilização ou de impossibilidade de se deslocarem 

com segurança pelos seus próprios meios; ---------------------------- 

· Nos casos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 163.º, se o 

veículo apresentar sinais evidentes de acidente, a notificação deve 

fazer-se pessoalmente, salvo se o titular do respetivo documento de 

identificação não estiver em condições de a receber, sendo então feita 

em qualquer pessoa da sua residência, preferindo os parentes. ------- 

· Não sendo possível proceder à notificação pessoal por se ignorar a 

residência ou a identidade do titular do documento de identificação 

do veículo, a notificação deve ser afixada junto da sua última 

residência conhecida ou na câmara municipal da área onde o veículo 

tiver sido encontrado. ---------------------------------------------- 

7. Até a presente data os proprietários das viaturas, que a seguir se 

discriminam, não se deslocaram a esta Câmara Municipal de Chaves a 

reclamar a respetiva viatura, não demonstrando qualquer interesse na 

recuperação das mesmas, a saber: ------------------------------------ 

Renault, (Furgão) – (viatura degradada, sem matrículas). ------------ 

Lancia, Y10, mat.: UD-05-54 ----------------------------------------- 

Fiat, 185, mat.: 83-57-HQ ------------------------------------------- 

Citroen, Jumpy, mat.: 49-BR-57 -------------------------------------- 

Renault, 4L, mat: DM-49-27 ------------------------------------------ 

Ford, Transit, mat.: GV-34-06 --------------------------------------- 

Renault, 19, mat.: XX-49-75 ----------------------------------------- 

Peugeot, ??, mat.: QD-56-81 ----------------------------------------- 

Fiat, Tipo 1,4IE, mat.: 10-88-BE ------------------------------------ 

VW, Golf, mat.: 37-69-KB -------------------------------------------- 

Rover, 214 SI, mat.: 54-09-AX --------------------------------------- 

Ford, Escort, mat.: VG-73-96 ---------------------------------------- 

Rover, 400, mat.: 51-12-LM ------------------------------------------ 

Fiat, Uno, mat.: UJ-25-91 ------------------------------------------- 

VW, Golf, mat.: RL-22-32 -------------------------------------------- 

Renault, 11 TSE, mat.: JI-08-20 ------------------------------------- 

8. As viaturas encontram-se aparcadas ao ar livre num parque na 

Cocanha, junto à Resinorte, propriedade da Câmara Municipal de Chaves. 
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Encontram-se num estado elevado de degradação, não apresentando 

condições para circular. -------------------------------------------- 

9. Já apresentam derrame de vários fluídos diretamente para o solo, 

os quais são considerados resíduos perigosos pelas suas 

características de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, pela 

Lista Europeia de Resíduos. ----------------------------------------- 

10. Os veículos em causa são Veículos em Fim de Vida (VFV), passando 

a constituir um “Resíduo” (Decreto/Lei nº 196/2003 de 23 de agosto, 

alterado pelo Decreto/Lei 64/2008 de 08 de abril). ------------------ 

11. Esta Câmara Municipal não possui mais condições para os reter nas 

suas instalações em virtude de constituir crime ambiental. ---------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

a) Que os veículos acima identificados, manifestamente em fim de 

vida, pelo seu elevado estado de degradação, constituem um risco para 

a saúde e/ou ambiente, sejam enviados para um Centro de Desmantelamento 

e Abate certificado para o efeito; ---------------------------------- 

b) No caso de deliberação positiva por parte do órgão executivo 

municipal, deverá o presente assunto ser remetido à Divisão de Ambiente 

para ulterior operacionalização; ------------------------------------ 

Paços do Concelho, 20 de dezembro de 2021 --------------------------- 

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

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

Anexo: Registo fotográfico do estado de degradação dos veículos supra 

identificados. ----------------------------------------------------- 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.105 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: MARIA FONTES RODRIGUES FREITAS - 

MORADA: BAIRRO DAS LADEIRAS Nº.1 – ESTRADA NACIONAL Nº. 213, Nº.1 – 

RIO TORTO – 5430 - 201 - VALPAÇOS – INFORMAÇÃO Nº 49/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 13/12/2021. ---------------------------- 

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 consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por Maria Fontes Rodrigues Freitas, contribuinte fiscal n.º 

181294770, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n.º 16584, em 09.12.2021, relacionado com a desistência de 

ocupação da banca nº. 105, no Mercado Municipal de Chaves. --------- 

2.  ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------- 

2.1.  O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves).  

3.  DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO -------------------------------- 
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3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 105 no Mercado Municipal de Chaves, cujo titular atual é Maria 

Fontes Rodrigues Freitas. ------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 09 dezembro de 2021, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de janeiro; --------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de dezembro, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. --------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 105 no Mercado Municipal de 

Chaves, com efeito a partir do mês de janeiro de 2022; -------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ------------------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 105 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. --------------------------------------------------  

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 13/12/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da banca nº. 105, no mercado municipal partir de dezembro 

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

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 15/12/2021 --------–-- 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

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

O Presidente da Câmara deu como terminada a presente reunião, tendo 

formulado votos de boa saúde e um Santo Natal e um excelente ano de 

2022, a todos os presentes. ----------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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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 onze 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. ------------------------------------------------------ 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

 

 

                                                           


