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Nº12 – Reunião Ordinária da
Câmara
Municipal de Chaves Realizada no dia 09 de junho de
2022. -----------------------Aos nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, 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. Dr. Francisco António Chaves de Melo,
Sr. Dr. Júlio Romeu dos Santos de Jesus, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da
Mota Chaves e Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves e comigo,
Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior. -------------------Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas
e trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia
previamente elaborada e datada de seis de junho de dois mil e vinte e
dois. -------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES
PRIMEIRO), ENG. FRANCISCO BAPTISTA TAVARES. ------------------------De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente
da Câmara, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro),
Francisco Baptista Tavares, irá estar ausente, da presente reunião
ordinária do executivo camarário, por motivos de pessoais. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
falta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES
PRIMEIRO), ENG. CARLOS AFONSO DE MOURA TEIXEIRA. ------------------De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente
da Câmara, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro),
Carlos Afonso de Moura Teixeira, irá estar ausente, da presente reunião
ordinária do executivo camarário, por motivos de saúde. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
falta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO. -------Iniciada a reunião, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz,
tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo
municipal presentes. -----------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao
executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com
a atividade municipal, a saber: ------------------------------------a) “Já são conhecidos os vencedores do Concurso Gastronómico do
Festival do Bacalhau de Chaves” - Sobre este assunto, o Senhor
Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que foram 39 os restaurantes
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concorrentes ao Concurso Gastronómico do Bacalhau de Chaves,
habilitados a distintos prémios nas categorias de Entrada, Prato
Principal, Jovem Talento, Inovação Gastronómica e Prémio do Público.
Durante os três dias de Festival Gastronómico, onde o Bacalhau foi rei
à mesa da restauração flaviense, procedeu-se à avaliação dos pratos a
concurso pelos respetivos jurados, que tiveram em conta critérios de
análise como os ingredientes incluídos na confeção, sabor, apreciação
visual, criatividade e inovação. -----------------------------------O vencedor da categoria “Entrada” foi o restaurante Testarossa, com o
Prato Rissol de Bacalhau, elaborado pelo Chef Ilídio Vaz. ----------Na categoria “Prato Principal” e “Inovação Gastronómica” verificou-se
um empate, sendo o prémio repartido em partes iguais pelos vencedores
de cada categoria, de acordo com as normas do Concurso. ------------O restaurante Gastrobar venceu nas categorias de “Prato Principal” com
a proposta “VIA XVII” e Inovação Gastronómica, com o “Baocalhau à
Brás”, confeção da Chef Catarina Nascimento. -----------------------O restaurante Míscaro apresentou como “Prato Principal” vencedor
Bacalhau confitado, feijão branco e camarão e na categoria da “Inovação
Gastronómica” “Coca” de Bacalhau em Massa de Folar, proposta do Chef
Mário Neichel Fuertes. ---------------------------------------------Foi distinguido na categoria “Jovem Talento” o restaurante Tayio Sushi
Club, com o prato Freestyle de Bacalhau, apresentação do Chef Gloire
Mkelelwa. ---------------------------------------------------------O concurso contou ainda com a votação online dos clientes, na escolha
do seu prato favorito, dando lugar à categoria “Prémio do Público” que
ditou como vencedor o restaurante 3 Pimentas, com o prato Bacalhau
Espiritual na Broa, pela mão da Chef Natália Frade Vieira. ---------A entrega dos prémios foi realizada no passado dia 3 de junho (sextafeira), pelas 17h00 no Salão Nobre dos Paços do Concelho. ----------b) “Estratégias de crescimento e sustentabilidade do Alto Tâmega
debatidas em conferência” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente
da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a cidade de Chaves debateu, no
passado dia 27 de maio, o crescimento e a sustentabilidade do Alto
Tâmega para a próxima década. Organizada pelo grupo editorial Vida
Económica, com o apoio da autarquia, a conferência contou com a
participação de diversos oradores de instituições públicas e do setor
empresarial da região. ---------------------------------------------c) “Biblioteca Municipal recebe nova exposição no âmbito do ciclo “Os
Nossos Artistas”” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara,
Nuno Vaz, deu nota que do dia 2 a 29 de junho, a Sala Polivalente da
Biblioteca Municipal recebe a terceira exposição de pintura, no âmbito
do ciclo “Os Nossos Artistas”, um conjunto de obras do flaviense
Carneiro Rodrigues. ------------------------------------------------Nascido em Chaves, Carneiro Rodrigues realizou já mais de três dezenas
de exposições individuais e participou em diversas exposições
coletivas dentro e fora do país. É professor do ensino secundário e
mantém uma atividade artística regular. Lecionou a disciplina de
“português” em França, onde a sua “vocação se manifestou de forma mais
decisiva”. A este facto, garante, “não foi alheio o contacto mais
fácil e próximo com a arte dos museus e a sua inclusão num grupo de
artistas da cidade onde vivia, com quem fez algumas exposições”. ---Organizada pelo Município, a exposição, com entrada gratuita, está
patente ao público de 2 a 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das
09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 09h30 às 13h00. ---d) “Comemoração do Dia da Criança anima escolas do concelho” - Sobre
este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que
para assinalar o Dia Mundial da Criança, o município de Chaves
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organizou um programa divertido, mas diferente do idealizado em
virtude das más condições climatéricas previstas para o dia,
permitindo aos mais pequenos a comemoração desta data. -------------A iniciativa, contou com várias atividades lúdicas entre as quais
música, animação com a presença das mascotes preferidas das crianças
e ofertas, que fizeram as delícias dos cerca de 1900 participantes,
entre crianças, professores/educadores e assistentes operacionais do
pré-escolar e escolas do 1º ciclo da rede pública e privada do
concelho. ---------------------------------------------------------No final, as crianças puderam levar para casa de recordação, um chapéu
panamá alusivo ao dia e um convite postal para descobrirem a Eurocidade
através de um jogo interativo em crossbordergames.eu, com a mascote
Chavin, boneco oferecido aos alunos da pré-escolar
e) “Centro de Meios Aéreos de Chaves no Aeródromo já se encontra
operacional” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno
Vaz, deu nota que o Centro de Meios Aéreos de Chaves, agora localizado
no Aeródromo, recebeu no passado dia 25 de maio a visita oficial pela
ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para um
exercício de manobra de meios operacionais e técnicos, no âmbito do
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. ----------------A visita contou com a presença do Comandante Regional de Emergência e
Proteção Civil do Norte, Carlos Alves, pelo Comandante Operacional
Distrital de Vila Real, Miguel Fonseca. ----------------------------O Centro de Meios Aéreos de Chaves, que já iniciou funções no dia 15
de maio, conta com uma equipa de operacionais constituída por
profissionais da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e
Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
Flavienses que garantem as comunicações e o serviço de brigada de
aeródromo, onde a ANEPC irá operar um helicóptero bombardeio médio de
ataque inicial a incêndios rurais. ---------------------------------A operacionalização deste Centro resulta de um Protocolo entre a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a autarquia,
tendo esta disponibilizado a infraestrutura devidamente certificada
pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). ------------------São efetuados treinos diários para que toda e qualquer ocorrência seja
respondida em segurança e de forma rápida e eficiente, com o apoio de
um equipamento aéreo que atua num raio de ação de 40km, tendo
capacidade para transportar 1200 litros de água, dos mais de 300 pontos
distribuídos pelo Alto Tâmega e disponíveis para meios aéreos e
terrestres. -------------------------------------------------------De referir ainda que a pista se encontra com capacidade para receber
outras tipologias de meios, nomeadamente ao nível da emergência
médica. -----------------------------------------------------------f) “Festival Infantil da Canção regressa em 2022” - Sobre este assunto,
o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Largo General
Silveira irá receber, no próximo dia 18 de junho, a 19º edição do
Festival Infantil da Canção, um evento que tem vindo a conquistar,
paulatinamente, um lugar de relevo na programação cultural flaviense.
A iniciativa deste ano, organizada pela Junta de Freguesia de Santa
Maior e Câmara Municipal, conta com a atuação de crianças das escolas
da freguesia e de algumas escolas do concelho que, a par dos seus
talentos musicais, demonstrarão também as suas apetências para a
dança. ------------------------------------------------------------Este ano com diversas novidades e surpresas, os jovens flavienses
terão oportunidade de viver, desfrutar e experienciar de um dia
memorável de festa. -------------------------------------------------
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g) “Convívio junta mais de 1500 pessoas em festa dedicada a seniores
do concelho” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno
Vaz, deu nota que mais de 1500 pessoas participaram, no passado
domingo, no XX Encontro de Idosos do concelho de Chaves, que teve
lugar no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, em Calvão, após um
interregno de dois anos devido à pandemia. O convívio contou com a
participação de seniores das freguesias do concelho, acompanhados,
respetivamente, pelos seus Presidentes de Junta. -------------------Este dia de festa dedicado aos seniores do concelho teve início, como
habitualmente, com uma celebração Eucarística campal e um almoço
convívio, num espaço aprazível para a confraternização. ------------Ao longo do dia, a animação esteve a cargo do “Grupo Musical Duo Rafael
e Marco” e das “Concertinas do Monumento”, não tendo faltado entusiasmo
aos presentes, que participaram ativamente nesta festa popular. ----Organizado pela autarquia, o Encontro de Idosos do Concelho de Chaves
constituiu-se como um momento de salutar convívio, permitindo quebrar
o isolamento, a rotina e monotonia a que muitos deles estão sujeitos,
ou simplesmente proporcionar uma tarde de convívio diferente. ------h) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula o jovem
flaviense Tiago Melo, pela conquista do primeiro lugar no XIII Concurso
de Trompete da Póvoa de Varzim, na categoria “Solo” nível IV, prova
que decorreu no passado fim de semana, no Auditório Municipal da Póvoa
de Varzim. ---------------------------------------------------------A competição contou com a participação de 195 músicos distribuídos por
várias categorias, na qual se verificou um nível artístico elevado de
todos os concorrentes. ---------------------------------------------Tiago Melo é aluno do Curso Profissional de Instrumentista da Academia
de Artes de Chaves e foi também recentemente distinguido na Competição
Internacional de Música de Viena “Grand Prize Virtuoso” com um primeiro
prémio, ao qual se junta ainda o prémio Daniel Patrylak Memorial,
conseguido no ano passado, em concurso promovido pela World Trumpet
Society. ----------------------------------------------------------i) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula a flaviense
Cristina Pizarro pela sua distinção, no passado sábado, em Itália, com
o segundo lugar no “Premio Letterario Enrico Ratti, Premio
Internazionale di Poesia e Narrativa Inédita”, com o poema “Foi uma
vez”. -------------------------------------------------------------A autarquia congratula, assim, a poetisa flaviense pela sua distinção
e percurso a nível nacional e internacional. -----------------------j) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula as oito
bailarinas flavienses da FORMA - Estúdio de Dança de Chaves, por terem
alcançado a medalha de ouro na Final do Mundial do Global Dance Open.
No primeiro dia de competição e com uma única coreografia, as jovens
bailarinas arrecadaram a medalha de ouro e foram convidadas a estar
presentes na Gala de Premiados desta competição mundial, que contou
com a participação de bailarinos de 35 países. ---------------------A representar a cidade de Chaves estiveram as bailarinas Bárbara
Martins, Camila Salvador, Francisca Mesquita, Francisca Santos, Laura
Almeida, Leonor Gonçalo, Maria Antunes e Mariana Atanázio. ---------O município congratula igualmente a escola de dança “FORMA” pela
representação do concelho flaviense ao mais alto nível. ------------IV - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES
PRIMEIRO), DR. JÚLIO ROMEU DOS SANTOS DE JESUS. ---------------------
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Usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves
Primeiro), Júlio Romeu dos Santos de Jesus, tendo começado a sua
intervenção com um cumprimento a todos os presentes. ---------------De seguida, apresentou uma nota de congratulação ao ACD Santo Estêvão
pela conquista da Taça Inatel 2022, em FUTSAL. ---------------------Seguidamente, interpelou o Senhor Presidente da Câmara, sobre o
Concurso Gastronómico do Bacalhau de Chaves, que decorreu nos dias 27
a 29 de maio, e se o mesmo mereceu a adesão prevista por parte dos
nossos vizinhos espanhóis, e em caso afirmativo, se o Município
pretende repetir a iniciativa para o próximo ano. -------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -O Executivo Municipal, associa-se ao voto de congratulação apresentado
pelo Vereador Júlio Romeu dos Santos de Jesus, relativamente à
conquista da Taça Inatel, em FUTSAL, pelo ACD Santo Estêvão. -------Relativamente ao Concurso Gastronómico do Bacalhau de Chaves, disse
não dispor de dados concretas, por não existir qualquer instrumento
de medição e avaliação do impacto das iniciativas municipais desta
índole, mas “feedback” que recebeu da população e de alguns empresários
da restauração, é bastante positivo. Que esta foi a primeira edição,
o ano de lançamento de um evento gastronómico, com evidentes sinais
de adesão da restauração, 39 participaram no concurso, e mais de 60
confecionaram, nesse fim de semana, pratos de bacalhau, da população
local e da região, incluindo os Galegos, que aconselham a que se repita
nos próximos anos. -------------------------------------------------Disse, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, ter sentido dos
empresários da restauração premiados, bem como os respetivos Chefs,
com os quais manteve contacto, entusiasmo e vontade de repetir a
experiência. ------------------------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 26 de maio de 2022. ---------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. -----------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
2.1. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E
A ASSOCIAÇÃO O CANTINHO DA ALDEIA. PROPOSTA Nº 28/GAP/2022. --------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Justificação ---------------------------------------------------1. Considerando que a Associação denominada “O Cantinho da Aldeia”
veio junto do Município solicitar a cedência, a título de comodato,
da antiga Casa do Professor, localizada na aldeia de Adães, a fim
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utilizar o referido equipamento com o desiderato de realizar
atividades no âmbito das suas atribuições; -------------------------2. Considerando que o prédio suprarreferido, sito em Adães, Freguesia
de Santa Leocádia, Concelho de Chaves, se encontra inscrito na
respetiva matriz sob artigo urbano 191, a favor do Município de Chaves;
3. Considerando que o referido equipamento já não se encontra afeto
à sua função inicial, em função do encerramento da escola da respetiva
área territorial, no âmbito da reorganização da rede escolar levada a
efeito pelo Ministério da Educação, não se prevendo, a médio prazo, a
sua utilização para o fim inicialmente previsto; -------------------4. Considerando que as iniciativa a levar a cabo pela Associação O
Cantinho da Aldeia para a ocupação do referido espaço se relacionam
diretamente com o desenvolvimento de atividades de âmbito cultural,
recreativo e cívico, as quais constituem uma mais-valia e uma
relevância ímpar para o enriquecimento e bem-estar sociais da
população, contribuindo, por esta via, para a animação e dinamização
do respetivo território e das suas gentes; -------------------------5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes
entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela,
com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art.º
1129º e seguintes, do Código Civil; --------------------------------6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada
ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao
comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a
sua utilização sem autorização do comodante, no caso, Município de
Chaves; -----------------------------------------------------------7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução
desta matéria, em benefício da população local. --------------------II – Enquadramento Legal -------------------------------------------1.
Considerando que, nos termos do disposto na alínea u), do nº 1,
do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
compete à Câmara Municipal deliberar sobre o apoio a atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra
de interesse para o município, no quadro da promoção e salvaguarda
articulada dos interesses próprios das populações. -----------------III – Proposta em Sentido Estrito ----------------------------------Assim, em coerência com as razões de fato e de direito acima expostas,
tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal, a aprovação da
seguinte proposta: -------------------------------------------------a)
Que seja autorizada a celebração de contrato de comodato entre
o Município de Chaves e a Associação o Cantinho da Aldeia, tendo como
objeto o prédio urbano designado por Antiga Casa do Professor, situado
na freguesia de Santa Leocádia, concelho de Chaves, registado a favor
do Município de Chaves, e inscrito na respetiva matriz predial sob o
artigo urbano 191, e para o fim em vista, conforme matriz do contrato
de comodato, que contém as cláusulas disciplinadoras dos direitos e
obrigações das partes signatárias as quais seguem em anexo à presente
proposta, e legitimando, simultaneamente, o Presidente da Câmara a
outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado
contrato de comodato; ----------------------------------------------b)
Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento da Associação, através da emissão da competente
notificação. ------------------------------------------------------Chaves, 29 de março de 2022 ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato -----------------
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-------------------------------------------------------------------MINUTA ------------------------------------------------------------CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ASSOCIAÇÃO O
CANTINHO DA ALDEIA -------------------------------------------------O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no
Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo
Presidente da Câmara, Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme o
disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro outorgante
ou comodante, devidamente autorizado por deliberação da Câmara
Municipal de Chaves de __________________ de 2022. -----------------e -----------------------------------------------------------------A Associação o Cantinho da Aldeia, contribuinte n.º ____________, com
sede na ___________________________________, concelho de Chaves,
representada neste ato por_______________, com poderes para o ato e
adiante designado por segundo outorgante ou comodatário. -----------É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas
seguintes: --------------------------------------------------------Cláusula 1ª --------------------------------------------------------(Identificação do imóvel) ------------------------------------------O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel sito em Adães, Antiga
Casa do Professor, freguesia de Santa Leocádia, concelho de Chaves,
inscrito na respetiva matriz sob artigo urbano U-191, a favor do
Município de Chaves. -----------------------------------------------Cláusula 2ª --------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem prevê, a médio
prazo, a necessidade de utilização do imóvel supra identificado, e que
o segundo outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega
o mesmo ao segundo, a fim de que este se sirva dele exclusivamente
para a prossecução dos seus programas de natureza recreativa e cultural
e demais fins estatutários, nos termos do disposto na alínea f) do
artigo 1135º do Código Civil, com a obrigação do segundo outorgante o
restituir assim que o primeiro outorgante o exija. -----------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------(Das Obrigações do comodatário) ------------------------------------O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado
do identificado prédio, designadamente, dando integral cumprimento às
seguintes prescrições: ---------------------------------------------a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas
as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a
finalidade para a qual foi cedido; ---------------------------------b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária
que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; -----c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento,
designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade
e outros da mesma natureza; ----------------------------------------d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante,
para a realização de eventos de interesse público municipal,
nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos,
coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. --------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------------------(Benfeitorias) ----------------------------------------------------1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do
mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do
primeiro outorgante. ------------------------------------------------
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2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste
ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro
outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela
realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------Cláusula 5ª --------------------------------------------------------(Prazo de vigência) ------------------------------------------------1. O presente contrato tem a duração de 5 anos, renovável por igual
período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes
contratantes. -----------------------------------------------------2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, mediante
carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte
contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do
presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da
produção dos efeitos da denúncia. ----------------------------------3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes poderá
resolver o presente contrato nos termos do art.º 1140º, do Código
Civil. ------------------------------------------------------------Cláusula 6ª --------------------------------------------------------(Resolução do contrato) --------------------------------------------1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do
contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo
outorgante prevista na cláusula 3.ª. -------------------------------2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operarse-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos
432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra
parte. ------------------------------------------------------------Cláusula 7ª --------------------------------------------------------(Entrada em vigor) -------------------------------------------------O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua
assinatura.--------------------------------------------------------Cláusula 8ª --------------------------------------------------------(Disposição final) -------------------------------------------------Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente
contrato, observar-se-á o disposto no artigo 1129º e seguintes do
Código Civil. -----------------------------------------------------O Presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares
para cada um dos outorgantes. --------------------------------------Assim o outorgaram. ------------------------------------------------Chaves, _____ de _______________ de 2022 ---------------------------O primeiro outorgante: ---------------------------------------------O segundo outorgante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------2.2. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA “COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO
TÂMEGA” PARA “COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO”.
SANCIONAMENTO DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 2º DOS RESPETIVOS ESTATUTOS.
PROPOSTA Nº 51/GAPV/2022. ------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Justificação ---------------------------------------------------1. A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovou, entre outros, o
estatuto das entidades intermunicipais e procedeu à constituição de
vinte e três unidades administrativas, identificadas no Anexo II à
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referida Lei, entre as quais a Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega, constituída pelos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre,
Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena. ------------------2. A respetiva assembleia intermunicipal procedeu à aprovação dos
seus estatutos em 18 de janeiro de 2014, os quais vieram a ser
publicitados pelo Anúncio nº 273/2014, de 18 de novembro, na 2ª Série,
nº 223, do Diário da República, de acordo com o disposto no Artigo 80º
e seguintes da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------3. De acordo com o artigo 2º dos referidos estatutos, sob a epígrafe
“Denominação”, a Comunidade adota a denominação de “Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega” e a abreviatura de “CIM-AT”, sendo
certo que de acordo com o nº 2 do artigo 1º, a Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega é composta pelos ditos municípios de
Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca
de Aguiar, constituindo o território conjunto dos seis Municípios o
âmbito territorial da respetiva área de intervenção. ---------------4. Ora, a Região do Alto Tâmega é também constituída pela Região do
Barroso, onde se localizam os Municípios de Boticas e Montalegre, pelo
que a denominação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega não dá
a devida guarida a tal realidade. ----------------------------------5. Neste contexto, veio a ser aprovada a Proposta do Conselho
Intermunicipal da CIM-AT, de 14 de dezembro de 2021, pela Assembleia
Intermunicipal em sessão de 26 de abril de 2022, da alteração de
denominação da “Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega” para
“Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso”, consubstanciando
uma alteração ao artigo 2º dos respetivos Estatutos, conforme decorre
dos documentos em anexo à presente proposta – Proposta do Conselho
Intermunicipal e Minuta da Ata Nº 2 da Assembleia Intermunicipal da
CIM-AT de 26-04-2022 -. --------------------------------------------6. Nos termos do Artigo 52º dos Estatutos da CIM-AT, a eficácia da
retro citada deliberação da alteração da denominação de “Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega” para “Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega e Barroso”, depende da aprovação das assembleias municipais da
maioria absoluta dos municípios integrantes da Comunidade, carecendo,
assim, de vir a ser apreciada pela assembleia municipal de Chaves. -II – Proposta ------------------------------------------------------Atendendo às razões acima expostas, à luz do disposto na alínea ccc)
do nº 1 do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho
ao executivo camarário que adote deliberação no sentido de: --------a) Aprovar a presente proposta correlacionada com a alteração da
denominação da “Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega” para
“Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso”, consubstanciando
uma alteração ao artigo 2º dos respetivos Estatutos, por deliberação
tomada pela Assembleia Intermunicipal da CIM-AT, em sessão de 26 de
abril de 2022, sob Proposta do Conselho Intermunicipal da CIM-AT, de
14 de dezembro de 2021, conforme documentos em anexo; --------------b) Consequentemente, que a mesma seja agendada para a próxima sessão
da assembleia municipal, em vista à sua apreciação, discussão e
votação, para efeitos do disposto no artigo 52º dos Estatutos da
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. --------------------------Chaves, 06 de junho de 2022. ---------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------Em anexo: Dois documentos – Proposta de alteração da denominação da
Comunidade Intermunicipal e minuta da Ata da Assembleia Intermunicipal
da CIM do Alto Tâmega -. --------------------------------------------
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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
II
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS. JUNTA DE FREGUESIA DE
SANTA MARIA MAIOR. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº69/DAG/STL/22. ------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento -------------------------------------------------1.
Considerando que, através de deliberação tomada pelo executivo
camarário em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 12 de
abril de 2010 e devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua
sessão ordinária do dia 28 de abril de 2010, veio a ser aprovado o
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva
tabela, em vigor no Concelho de Chaves; ---------------------------2.
Considerando que entre as diversas disposições que dão corpo ao
Regulamento Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou
reduções de taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo;
3.
Considerando que o n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento de
liquidação e cobrança de taxas municipais estabelece “poderão estar
isentos do pagamento de taxas as pessoas coletivas de utilidade pública
administrativas, relativamente aos atos e factos que se destinem à
direta e imediata realização dos seus fins”; -----------------------4.
Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, veio
solicitar o licenciamento de ocupação de espaço público, através de
requerimento n.º 31/32 (processo 34/22), especialmente a Praça General
Silveira, tendo em vista a realização do “19.º Festival Infantil da
Canção”, nos dias 17, 18 e 19 de junho do corrente ano, sendo certo
que o mesmo é levado a efeito em parceria com o Município de Chaves;
5.
Considerando que o evento, em causa, assume, em face da natureza
das atividades a desenvolver, leia-se, culturais, sociais e
recreativas, um manifesto e relevante interesse municipal, o qual
poderá ser aproveitado pela população em geral, sem restrições, à luz
do disposto no n.º 3 do já referido artigo 24.º do regulamento
municipal em referência; -------------------------------------------6.
Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto
na referida disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, por
deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído no
n.º 7, do artigo 24.º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de
Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; -----------------7.
Considerando, por último, que a isenção de taxas não dispensa a
emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou
regulamentos municipais. ------------------------------------------II Proposta --------------------------------------------------------Face ao circunstancialismo supra evidenciado, sou a sugerir a adoção
da seguinte estratégia procedimental: -----------------------------a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão
administrativa consubstanciada no deferimento da pretensão ora
formulada, sendo certo que o requerente reúne os requisitos legais
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para poder beneficiar da isenção das respetivas taxas, de acordo com
o disposto nos n.ºs 2, 8 e 12, do art.24.º do Regulamento de Liquidação
e Cobrança de Taxas Municipais; ------------------------------------b) Por último deverá a interessada ser notificada, nos termos do art.
114.º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora
em apreciação. ----------------------------------------------------Chaves, 26 de maio de 2022 ----------------------------------------A Assistente Técnica ----------------------------------------------Maria Manuela Sargento --------------------------------------------Em anexo: Os referidos documentos. --------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 27.05.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida
no ponto II. À consideração do Senhor Presidente de Câmara Municipal,
Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.30. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto infra. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS. TEATRO EXPERIMENTAL
FLAVIENSE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº72/DAG/STL/22. --------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
Considerando que, através de deliberação tomada pelo executivo
camarário em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 12 de
abril de 2010 e devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua
sessão ordinária do dia 28 de abril de 2010, veio a ser aprovado o
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva
tabela, em vigor no Concelho de Chaves; ---------------------------2.
Considerando que entre as diversas disposições que dão corpo ao
Regulamento Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou
reduções de taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo;
3.
Considerando que o n.º 1, do artigo 24º, do Regulamento de
liquidação e cobrança de taxas municipais estabelece “poderão estar
isentos do pagamento de taxas as pessoas coletivas de utilidade pública
administrativas, relativamente aos atos e factos que se destinem à
direta e imediata realização dos seus fins; -----------------------4.
Considerando que o “Teatro Experimental Flaviense” vai realizar
no próximo dia 29 de maio, I Edição do Campeonato Interdistrital de
Jogos Tradicionais da Fundação INATEL 2022 (3. ETAPA -- Chaves; ---5.
Considerando que o evento, em causa, assume, em face da natureza
das atividades a desenvolver, leia-se, culturais, sociais e
recreativas, um manifesto e relevante interesse municipal, o qual
poderá ser aproveitado pela população em geral, sem restrições, à luz
do disposto no n.º 3 do já referido artigo 24º do regulamento municipal
em referência; ----------------------------------------------------6.
Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto
na referida disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, por
deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído no
n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas
Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ------------------------
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7.
Considerando, por último, que a isenção de taxas não dispensa a
emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou
regulamentos municipais; ------------------------------------------8.
Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à
emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de
€498,95(quatrocentos e noventa oito euros e noventa e cinco cêntimos).
II Proposta --------------------------------------------------------a)
Em virtude da data de realização do evento e da próxima reunião
ordinária do órgão executivo se revelar posterior, sugere-se a adoção
de decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelos motivos
acima mencionados, no sentido de conceder a isenção das respetivas
taxas, no valor de €498,95(quatrocentos e noventa oito euros e noventa
e cinco cêntimos), sendo posteriormente sujeita a ratificação pelo
órgão executivo à luz da disposição constante no artigo 169º do CPA;
b)
Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos
do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a
matéria ora em apreciação; ----------------------------------------c)
A isenção que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à
Divisão de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção
concedidas pela Autarquia Local; ----------------------------------d)
De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado da
presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão de
Administração Geral, Dr.ª Carla Negreiro. --------------------------É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre a presente matéria.
Chaves, 27 de maio de 2022 ----------------------------------------A Assistente Técnica ----------------------------------------------Maria Manuela Sargento --------------------------------------------Em anexo: Os referidos documentos. --------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 27.05.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida
no ponto II. À consideração do Senhor Presidente de Câmara Municipal,
Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.27. -------------------------------------------------------Aprovo s proposta infra nos termos em que se encontra formulada. À
reunião do Executivo Municipal para ratificação. -------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.05.2022. -----------3. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS - CÁTIA SUSANA CARVALHO FONTOURA
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 111/DAG/2022. ------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento -------------------------------------------------1.
Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos
serviços administrativos desta Autarquia Local sob o NIPG n.º 8176/22,
com data de 05/05/2022, Cátia Susana Carvalho Fontoura veio invocar a
prescrição das faturas em execução fiscal, referentes a consumos de
água (executada n.º 1019). ----------------------------------------2.
Na sequência do pedido apresentado pela interessada foi
solicitado aos serviços de execução fiscal informação sobre as dívidas
a que se reportara a interessada. ---------------------------------3.
Neste contexto, e de acordo com elementos retirados do programa
de execuções fiscais “TefCloud”, documentos cujo teor aqui se dão por
integralmente reproduzidos para todos os efeitos e que se encontram
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junto ao respetivo processo administrativo físico, foram identificadas
as seguintes dívidas: ----------------------------------------------N.º Fatura

Valor

N.º Certidão de dívida

079131212000299

€169,12

19275

079140118001718

€105,35

19279

4.
De acordo com os referidos elementos, foi, ainda, possível
retirar a informação de que ambas as certidões foram emitidas a 13 de
outubro de 2015. --------------------------------------------------5.
Partindo de tal enquadramento, cumpre, agora, informar o
seguinte: ---------------------------------------------------------II – Da prescrição de dívidas em execução fiscal ------------------1.
A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008,
de 26 de fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de junho, consagrou um conjunto
de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos
essenciais, com vista à proteção do utente. -----------------------2.
Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma
legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de
energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo
liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços
de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------3.
De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96,
de 26 de julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço
dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do
valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse
direito. ----------------------------------------------------------4.
Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das
quantias constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do
serviço dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva
ação ou injunção, em vista a ser ressarcida coercivamente do valor em
dívida. -----------------------------------------------------------5.
Uma vez proposta a respetiva ação, em vista à execução coerciva
dos valores em dívida, vigora novo prazo de prescrição, como se verá
a seguir. ----------------------------------------------------------6.
De facto, no caso do prestador de serviços se tratar de um
Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá
seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra
regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a
conjugação do art. 155º, do Código de Procedimento Administrativo e
do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores
alterações. -------------------------------------------------------7.
Neste caso e porque se trata de tributos administrados por
autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo
processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do
Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e ulteriores alterações.
8.
Sendo certo que, de acordo com o disposto no n.º 1, do art. 48º,
da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17
de Dezembro e ulteriores alterações, após a instauração de processo
de execução fiscal, o prazo de prescrição das dívidas correspondentes
a estas prestações pecuniárias passa a ser de oito anos, a partir do
final do ano em que se verificou o facto. --------------------------9.
Ora, atendendo às datas de emissão das certidões de dívida, as
quais tomamos como referência para a contagem de prazos, dado que não
nos foi possível aferir, com exatidão, a data em que se deu,
efetivamente, a citação, sempre se deverá concluir que as dívidas em
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causa não se encontram prescritas, claudicando, assim, a pretensão do
requerente. -------------------------------------------------------III – Proposta ----------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---------------a)
Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do
órgão executivo municipal, com vista à obtenção de decisão
administrativa consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão
ora formulada, porquanto as dívidas tituladas pelas faturas n.ºs
079131212000299 e 079140118001718, no valor total de €345,96, não se
encontram prescritas, atento que não decorreram mais de oito anos
entre a data de instauração dos respetivos processos de execução fiscal
e a presente data, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1,
do artigo 48.º, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º
398/98, de 17 de dezembro e ulteriores alterações; ----------------b)
No cumprimento do disposto no art.121.º do Código de Procedimento
Administrativo, deverá o sentido de decisão administrativa proposta
na alínea a) do presente capítulo ser sujeita a audiência prévia dos
interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir à
requerente vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe
oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado;------------c)
Caso a presente proposta venha a ser aprovada pelo órgão
executivo, nos termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento dos serviços municipais competentes na matéria,
in casu, a Divisão de Ambiente, tendo em vista a adoção das diligências
necessárias à respetiva operacionalização; ------------------------d)
Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------------À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral,
Dra. Carla Negreiro. -----------------------------------------------Chaves, 31 de maio de 2022. ----------------------------------------O Jurista ----------------------------------------------------------(Pedro Carvalho Chaves) --------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃP DE AMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO
DE 31/05/2022 ------------------------------------------------------Atento o teor da presente informação é de adotar a estratégia contida
no ponto III. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.05. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnico-jurídica infra. ------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4. RECLAMAÇÃO DE FATURAÇÃO DE CONSUMOS DE ÁGUA. DOMINGOS ALVES IGREJAS.
INF 107/DAG/2022 --------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Preliminares --------------------------------------------------1.
Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos
serviços administrativos desta Autarquia Local sob o n.º 4532, datado
do pretérito dia 13/04/2022, Domingos Alves Igrejas veio apresentar
reclamação relativamente à fatura n.º 0210792022/0049003305. -------
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2.
Para o efeito, o requerente alegou que deve “(…) ser revertido o
valor de 169,17€… montante já liquidado, por violação grosseira do
disposto nos nºs 5 e 6 do artigo 57º., do Regulamento n.º 24/2013… que
me impediu de provar inequivocamente que foi de todo impossível
consumir tal volume de água no período de faturação, pois para além
de não receber qualquer aviso antes da intervenção, também não me foi
entregue qualquer documento onde se encontrassem registados os
valores, só me sendo dado conhecimento do facto passados mais de dois
meses, aquando da minha deslocação aos Serviços Municipais… não se
trata apenas de uma relação de confiança, mas sim de uma ilegalidade
que a Entidade Gestora cometeu ao não dar cumprimento ao que estipula
o Regulamento, razão pela qual, espero que a decisão seja a de repor
a justiça dos factos a contento de ambas as partes e ser ressarcido
do montante que excedeu os valores médios de consumo”. -------------3.
Destarte, através da informação n.º 209/DA/2022, a Divisão de
Ambiente solicitou a estes serviços que se pronunciassem sobre “o
enquadramento legal da restituição do valor faturado e reclamado pelo
cliente”. ---------------------------------------------------------4.
Note-se que a fatura diz respeito ao período compreendido entre
o dia 3 de janeiro de 2022 e o dia 1 de fevereiro de 2022, tendo o
requerente reclamado da mesma, pela primeira vez, através de
requerimento datado de 9 de fevereiro de 2022, sendo certo que ao
mesmo requerimento foi, através do ofício com a referência n.º
51/DA/2022, dada competente resposta pela Divisão de Ambiente, onde
se informou o requerente que o contador do local de consumo 9577 foi
efetivamente substituído, por falta de funcionamento, pelo contador
retirado da instalação n.º 424, o qual assinalava uma contagem de
1326, pelo que a nova contagem, após a substituição, se iniciou a
partir do dito valor de 1326, e que a leitura realizada após a
substituição, e da qual o requerente reclama, se encontrava correta,
mais se alertando o requerente para a necessidade de averiguar uma
eventual perda acidental de água após a referida substituição. ----5.
Assim, cumpre no capítulo seguinte analisar se ao requerente
assiste razão, nomeadamente apurar se o facto de o mesmo não ter sido
alertado para a data em que a intervenção de substituição do contador
iria ser realizada, bem como a não entrega de um documento de onde
constassem as leituras dos valores registados pelo contador
substituído e pelo contador que, a partir desse momento, passaria a
registar o consumo de água, encontra guarido legal para que o mesmo
venha a ser ressarcido do valor pago em excesso por comparação ao
valor pago e relativo a consumos médios anteriores. ---------------II) Do Direito
--------------------------------------------------1.
Neste contexto, o n.º 4 do artigo 57.º do Regulamento Municipal
dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos dispõe que a Entidade
Gestora procede à substituição dos contadores no termo de vida útil
destes ou sempre que tenha conhecimento de qualquer anomalia, por
razões de exploração e controlo metrológico. ----------------------2.
Neste encadeamento, o n.º 5 do mesmo artigo do mesmo diploma
legal preconiza que no caso de ser necessária a substituição de
contadores por motivos de anomalia, exploração e controlo metrológico,
a Entidade Gestora deve avisar o utilizador da data e do período
previsível para a intervenção que não ultrapasse as duas horas. ---3.
Ademais, na data da substituição deve ser entregue ao utilizador
um documento de onde constem as leituras dos valores registados pelo
contador substituído e pelo contador que, a partir desse momento,
passa a registar o consumo de água (n.º 6). -----------------------
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4.
De facto, como vimos, a substituição do contador em causa não
obedeceu ao preconizado no artigo cujos dois números se acabaram de
transcrever. ------------------------------------------------------5.
Não obstante, a verdade é que a pretensão em crise não encontra
guarido legal ao longo das normas constantes quer do Decreto-Lei n.º
194/2009, de 20 de agosto, quer do Regulamento Municipal dos Serviços
de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais
Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbano. ---------------------------6.
E, em abono da verdade se diga, que, salvo melhor opinião, não
faria qualquer sentido que assim não fosse. -----------------------7.
De facto, sem prejuízo do dever que se impõe sobre a Entidade
Gestora, a lei permitir que, com base na não comunicação do dia em que
o contador irá ser substituído e da não entrega de documento de onde
constem as leituras dos valores registados pelo contador substituído
e pelo contador que, a partir desse momento, passa a registar o consumo
de água, as faturas respetivas fossem apuradas em função de consumos
médios anteriormente realizados seria criar um mecanismo de
legitimação de consumos abusivos de água, com manifestos consequentes
prejuízos para o erário público. ----------------------------------8.
Neste sentido, segundo a Divisão de Ambiente, a leitura encontrase correta, ainda que o requerente não tenha detetado qualquer anomalia
e não encontre explicação para que o valor faturado tenha sido muito
superior aos valores anteriormente faturados. ---------------------9.
Ainda, note-se que é o próprio requerente quem afirma, através
do requerimento com registo de entrada nos serviços competentes da
autarquia n.º 3361, que, no período de faturação após a substituição
do contador esteve duas semanas ausente do local, o que pode sustentar
a tese de uma eventual perda acidental de água que o mesmo não chegou
a ter oportunidade de constatar in loco. --------------------------10.
Ou seja, pelas razões anteriormente expostas, assentes,
essencialmente, nas informações da Divisão de Ambiente e nas faturas
de consumos e outros documentos juntos aos presentes autos temos que:
a leitura está correta; o contador substituto marcava, aquando da sua
colocação no local, o valor de 1326 e, aquando da leitura seguinte,
apurou-se o valor de 1373, o que corresponde a um consumo de 47m3.
11. Acresce que, como assinalámos supra, do ponto de vista legal não
há enquadramento para deferir a pretensão do requerente. ----------III – Proposta -----------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---------------e)
Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do
órgão executivo municipal, com vista à obtenção de decisão
administrativa consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão
ora formulada, atentas as razões apontadas no capítulo precedente;
f)
No cumprimento do disposto no artigo 121.º do Código de
Procedimento
Administrativo,
deverá
o
sentido
de
decisão
administrativa ser sujeito a audiência prévia dos interessados, sendo
estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir ao requerente vir ao
procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido
da decisão entretanto exarado; -------------------------------------g)
Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------------À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral,
Dra. Carla Negreiro. -----------------------------------------------Chaves, 31 de maio de 2022. ---------------------------------------O Jurista ----------------------------------------------------------(Pedro Carvalho Chaves) ---------------------------------------------
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 31.05.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia
perfilada no ponto III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara
Municipal, Dr. Nuno Vaz. -------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.05. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------5.
QUEDA
EM
PASSEIO;
MARIA
DE
FÁTIMA
MATIAS
LARANJEIRA.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 114/DAG/2022. -------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços
administrativos desta autarquia local n.º 8562, datado do pretérito
dia 16/06/2021, Maria de Fátima Matias Laranjeira veio apresentar
pedido de indemnização na sequência de uma queda que teve lugar na rua
da Lapa, em Chaves. ------------------------------------------------2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2021/09/02, a qual recaiu
sobre a Informação nº 117/DAG/2021, produzida por estes serviços, no
dia 20 de agosto de 2021, veio aquele órgão municipal manifestar a
intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões
de facto e de direito expostas no referido parecer. ----------------3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre
o assunto, nos termos do disposto no art. 121º e ss do Código do
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o
sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo
municipal. --------------------------------------------------------5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo.
II – Proposta -----------------------------------------------------Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de
sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------a)
Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva,
substantivada no indeferimento do pedido formulado pela requerente,
com base nas razões expostas na Informação nº 117/DAG/2021, produzida
por estes serviços, no dia 20 de agosto de 2021; ------------------b)
Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada,
nos termos do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida
sobre a matéria ora em apreciação; --------------------------------c)
De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz ----------------------É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. -----------------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 3 de junho de 2022. ---------------------------------------O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------
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Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 03.06.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia contida
no ponto II. Ao Senhor Presidente de Câmara. -----------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto infra. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------6. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQ: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA –
DELEGAÇÃO DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 76- STL/2022. ---------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------1.Considerando que a “Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves”,
com sede na Rua Dr. Morais Sarmento. Ed. 6, Loja 24, freguesia de
Santa Maria Maior, concelho de Chaves, veio solicitar a este Município
a respetiva autorização/licença para a realização do evento,
denominado “Um Mundo Mágico, onde ser criança é o maior tesouro”, que
terá lugar no dia 5 de junho de 2022, do corrente ano.
----------2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação de Chaves” solicitou também, a isenção do
pagamento das taxas administrativas correspondentes; ---------------3. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o
seguinte:
-------------------------------------------------------3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas
encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------------------3.2 Nesta conformidade, n.º 1, do art. 24º do aludido instrumento
regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:
“Poderão estar isentas do pagamento de taxas as pessoas coletivas de
utilidade pública administrativa, as instituições particulares de
solidariedade social, bem como as de mera utilidade pública,
relativamente aos atos e factos que se destinem à direta e imediata
realização dos seus fins, desde que lhes tenha sido concedida isenção
do respetivo IRC pelo Ministério das Finanças, ao abrigo do artigo 10º
do Código do IRC”; ------------------------------------------------3.3 – Considerando ainda, que a decisão da eventual isenção do
pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança
de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá
ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das
entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais
elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8,do
art. 24º do referido Regulamento Municipal; -----------------------3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os
seguintes documentos a saber: -------------------------------------- Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; -------- Declaração de não dívida À Segurança Social; ------------- Documento comprovativo da finalidade estatutária. ------3.5 Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão
de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o
Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------
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3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos
legais para a interessada beneficiar da isenção das respetivas taxas,
nos termos do disposto nos nos 1, 8 e 12 do art.24º do Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; -------------------------3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à
emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de €
56,25 ( Cinquenta e Seis Euros e Vinte e Cinco Cêntimos); ---------II – DA PROPOSTA ---------------------------------------------------a)Em virtude da data de realização do evento se iniciar em 05/06/2022,
e da próxima reunião ordinária do órgão executivo se revelar posterior,
sugere-se a adoção de decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
pelos motivos acima mencionados, no sentido de conceder a isenção das
respetivas taxas, no valor de € 56,25 (Cinquenta e Seis Euros e Vinte
e Cinco Cêntimos), de acordo com o disposto no nº 1, 8 e 12, do art.24º
do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, sendo
posteriormente sujeita a ratificação pelo Órgão Executivo, à luz da
previsão constante no artigo 164º do CPA;
------------------------b)A isenção que vier a ser concedida deverá ser comunicada à Divisão
de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas
concedidas pela Câmara Municipal; ---------------------------------c)Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos do
art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria
ora em apreciação. -------------------------------------------------À consideração superior -------------------------------------------Chaves, 02 de junho de 2022 ----------------------------------------O Coordenador Técnico ----------------------------------------------Adérito Soares -----------------------------------------------------Em anexo : Os referidos documentos --------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 03.06.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia prevista
no ponto II. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.03. -------------------------------------------------------Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada.
Proceda-se em conforme preconizado na mesma, e em consequência, ser
submetida à apreciação e deliberação, para efeitos de ratificação do
despacho ora praticado, por parte do Órgão Executivo Municipal. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 03.06.2022. -----------III
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL
1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO
1.1. CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAVES PARA O
QUADRIÉNIO 2021/2025 – ARTIGO 58.º DO DECRETO – LEI Nº 21/2019 DE 30
DE JANEIRO. INFORMAÇÃO N. º63/DEAS-UE/2022. ------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------O Conselho Municipal de Educação é um órgão de consulta, a nível
municipal, da política educativa e tem por objetivo analisar e
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acompanhar o funcionamento do sistema educativo propondo as ações
consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e
eficácia do mesmo. -------------------------------------------------Considerando que, de acordo com o previsto no artigo 58.º do Decreto
Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, o Conselho
Municipal é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, nos
termos propostos pela Câmara Municipal”; ---------------------------Considerando que, com base na Informação N.º 110/DEAS-UE/2021, de 15
de outubro de 2021, foram oficiadas as estruturas representativas,
previstas no artigo 57º, do referido Diploma, para que indicassem os
seus representantes a integrar o Conselho Municipal de Educação de
Chaves; -----------------------------------------------------------Considerando que para a eleição do representante do pessoal docente
da educação pré-escolar pública, de acordo com a alínea e), do nº2,
do artigo 57º, do mencionado Decreto-Lei, o Município promoveu dois
processos eleitorais, que decorreram a 14 de dezembro de 2021 e a 08
de março de 2022, nos três agrupamentos de escolas do concelho, não
se verificando a apresentação de candidaturas para a eleição do
referido representante; --------------------------------------------Considerando que o Conselho Municipal da Juventude foi convocado para
reunir no dia 19 de maio de 2022 não se tendo procedido à eleição do
seu representante para o conselho municipal de educação, por falta da
totalidade das entidades representadas no referido conselho; -------Considerando que, se encontram reunidas todas as condições para a
nomeação dos membros que passarão a integrar o Conselho Municipal de
Educação de Chaves, para o quadriénio 2021/2025. -------------------Assim, para a submissão à Assembleia Municipal, da nomeação dos
constituintes do Conselho Municipal de Educação do Concelho de Chaves,
propõe-se à Câmara Municipal que aprove a seguinte proposta: ------IIntegram o Conselho Municipal de Educação: -------------------a)
Nuno Vaz - Presidente da Câmara Municipal de Chaves, que preside;
b)
Altamiro da Ressurreição Claro Presidente da Assembleia
Municipal; --------------------------------------------------------c)
Francisco Melo - Vereador responsável pela educação, que assegura
a substituição do
presidente, nas suas ausências e impedimentos; -d)
Luís António Gonçalves Costa - Representante das freguesias do
concelho; ---------------------------------------------------------e)
Paula Cristina Freitas Dantas - Representante da DGESTE; ----f)
Helena Teles - Representante da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte; ---------------------------------g)
Luiz Mário Carneiro, Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães; --------------------------------------------------------Gil Adriano Alvar, Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins;
Ana Paula Carvalho, Diretora do Agrupamento de Escolas Dr. António
Granjo. -----------------------------------------------------------II - Integram, ainda, o Conselho Municipal de Educação, os seguintes
representantes: ---------------------------------------------------a)
Maria José Gonçalves Alves - Representante das instituições de
ensino superior público; -------------------------------------------b)
Eduardo Cruz - Representante das instituições de ensino superior
privado; -----------------------------------------------------------c)
Carla Maria Gonçalves Marques - representante do pessoal docente
do ensino
secundário público; ------------------------------------d)
Susana da Assunção Freire dos Santos - Representante do pessoal
docente do ensino básico público; ----------------------------------e)
Representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública
– Não houve apresentação de candidaturas para a sua eleição; --------
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f)
Ana Lídia Fernandes Lopes - Representante do Conselho Pedagógico
AEAG, --------------------------------------------------------------Francisco Peixeiro - Representante do Conselho Pedagógico AEJM, ----José Alfredo Faustino - Representante do Conselho Pedagógico AEFM; -g)
Céu Vidal - Representante dos estabelecimentos de educação e de
ensino básico e secundário privados; -------------------------------h)
Francisco Amaro e Marco Paquete - Representantes das Associações
de Pais e Encarregados de Educação; --------------------------------i)
Mara Alexandra Borges dos Anjos – Representante das Associações
de Estudantes; -----------------------------------------------------j)
Jorge Pinto de Almeida - Representante das instituições
particulares de solidariedade social que desenvolvem atividade na área
da educação; -------------------------------------------------------k)
Paulo Jaime Costa - Representante dos serviços públicos de saúde;
l)
Olga Lopes Nogueira - Representante dos serviços da segurança
social; ------------------------------------------------------------m)
Gisela Espirito Santo - Representante dos serviços de emprego e
formação profissional; ---------------------------------------------n)
António Maximiano Pinto – Representante dos serviços públicos da
área da juventude e do desporto; -----------------------------------o)
GNR – Luís Pedro Pinheiro e PSP – Manuel Fernandes Representantes das forças de segurança; ----------------------------p)
Representante do Conselho Municipal da Juventude – Ainda não
procedeu à eleição do seu representante. ---------------------------Caso esta proposta seja aprovada nos termos propostos pela Câmara
Municipal, deve a mesma ser encaminhada à próxima Assembleia
Municipal, para efeitos de nomeação. -------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 26 de maio de 2022 -----------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Lídia Pinto) -----------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA
DE 2022.05.26.-----------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais
e regulamentares sobre a matéria. À consideração superior. ---------DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE
30.05.2022 --------------------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio
secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento
Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de
12 setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apuramento da Votação: ---------------------------------------------Votos a Favor – 5 --------------------------------------------------Votos Contra – 0 ---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------1.2. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2021/2022 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS
C.E..INFORMAÇÃO N. º67/DEAS-UE/2022. -------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ---------------
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I.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------No pretérito dia 14 de abril de 2022, foi submetida à Câmara Municipal
a Informação Nº38/2022, 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 2021/2022 – Incumprimento
das Clausulas C.E.”, tendo sido deliberado, pelo referido órgão, a
aplicação à Empresa Adjudicatária, Eurest, de uma sanção pecuniária
no valor de 265,65€, IVA não incluído, nos termos do disposto no número
1.2., do artigo 13º, do caderno de encargos. -----------------------Através do ofício n.º 18/DEAS-SE/2022, de 22 de abril, 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 5322/DONRC, de 06 de maio de 2022, apresentar as seguintes alegações
sobre o sentido da decisão exarado na deliberação de 14/04/2022: ---- “A ora requerente foi notificada da proposta de decisão de aplicação
de uma sanção contratual por alegado incumprimento da obrigatoriedade
estabelecida na alínea d), do ponto 6.2, do artigo 1.º da Parte II do
Caderno de Encargos, relativa ao fornecimento, mensal, de um prato de
bife de vitela, no valor total de € 265,65 (duzentos e sessenta e
cinco euros e sessenta e cinco 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 24 de março de 2022”; ---------------------I. Da Ilegalidade da Proposta de Aplicação de Penalidade contratual a) Do erro sobre os pressupostos de facto --------------------------- “Compulsado o teor da deliberação proposta pela Câmara Municipal de
Chaves verificamos que a mesma padece de vicio 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 24 de março de
2022, a ementa prevista era composta por: “Novilho estufado”. E, de
acordo com a informação exposta na notificação recebida, verificou-se
que, na confeção da referida ementa foi utilizada “pá de novilho sem
chambão”, juntamente com vazia novilho, em alegado desrespeito do
estipulado da alínea d), ponto 6.2. do artigo 1. ° do Caderno de
Encargos”; --------------------------------------------------------- “Ora, atentos sobre tal disposição, verificamos que na mesma é feito
constar ser mensalmente obrigatório «1 prato bife de vitela (da parte do
lombo/vazia ou peito), proibido da parte do cachaço/chambão ou outro”; -- “Daqui parte, sem mais, o Contraente Público para a conclusão de que
estamos perante uma situação de incumprimento que tem, necessariamente, como
consequência a aplicação da sansão pecuniária prevista no n.º 1.2. do artigo
13.° do Caderno de Encargos, conforme é proposto na notificação sob
contraditório”; ---------------------------------------------------- “Ora, não assiste qualquer razão à Câmara Municipal de Chaves, sendo
por demais manifesto o erro que inquina o seu entendimento, quer quanto ao
âmbito da obrigatoriedade da ementa estabelecida no citado ponto 6.2., quer
quanto à censura (inexistente) que deverá merecer a atuação perpetrada
pela EUREST”; ------------------------------------------------------Vejamos porquê. ----------------------------------------------------- “Em primeiro lugar cumpre salientar que, contrariamente ao que a Câmara
Municipal de Chaves procura fazer crer, sem razão, não há qualquer proibição

F. 255
_____________________

da utilização, na confeção das refeições que consubstanciam o objeto do
presente Contrato, de pá de bovino ou mesmo de chambão. Veja-se a esse
propósito o determinado nos pontos 1.2. do Anexo E - Lista dos Alimentos
Autorizados, do Caderno de Encargos, donde se extrai que o produto Pá de Bovino
está autorizado para a confeção de assar/estufar — Cf. Documento n.º 1, cuja
cópia se junta e que aqui se dá por inteiramente reproduzida para os
devidos efeitos legais)”; ------------------------------------------- “Portanto, não existe qualquer proibição de utilização, na confeção das
refeições a servir aos alunos do 1. -° ciclo e Pré-escolar abrangidos pelo
presente Contrato, do produto “pá bovino sem chambão”, tal como foi servido
—ainda que conjuntamente com vazia novilho — no citado dia 24/03/2022”; -- “Pelo que, não existe qualquer incumprimento que possa, valida e
legitimamente, ser imputado â EUREST, relativo às refeições servidas
naquela concreta data”; ------------------------------------------------ “Refira-se, também, que os documentos juntos pela Câmara Municipal de Chaves
com a proposta de decisão adotada, relativos a reclamações apresentadas pelas
escolas, devido â presença de “carne dura e carne tenra”, em nada altera a
conclusão extraída supra”; --------------------------------------------- “O facto de alguma da carne servida ser menos tenra (ou mais dura) não
significa, por si só, que a EUREST tenha violado qualquer obrigação
contratual a que esteja adstrita por via contratual. Tal facto pode ter
ficado a dever-se a um número indeterminado de razões, designadamente
razões que não são imputáveis à EUREST”; ---------------------------- “Em qualquer caso, compulsadas as referidas reclamações, verificamos que em
nenhuma
delas
se
faz
menção
ao
tipo
de
carne
servida
(vazia/Iombo/pá/chambão), razão pela qual tal suporte documental se
revela incapaz de servir o propósito pretendido pela Entidade
Adjudicante”; ------------------------------------------------------ “Pelo que, falece inteiramente razão à Câmara Municipal de Chaves na
tentativa de configurar, e imputar à EUREST, uma qualquer situação de
incumprimento contratual”; -------------------------------------------- “Por outro lado, e no que concerne à obrigatoriedade de confeção, mensal,
de um prato de bife de vitela (da parte do lombo/vazia ou peito) — sendo esta
a exigência constante da citada alínea d), ponto 6.2. do artigo 1. ° do Caderno
de Encargos -, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos”;
- “Tal como exigido nos termos do Caderno de Encargos, as ementas foram
enviadas pela EUREST â Câmara Municipal de Chaves e foram por esta aprovadas,
em 15/02/2022 (Cf. Documento n.º 2, cuja cópia adiante se junta e que aqui
se dá por inteiramente reproduzida para os devidos efeitos legais”; ----- “Note-se que a aprovação de tais ementas foi feita pelo Dr. Filipe
Ferreira, Nutricionista responsável pela gestão de equipamento do
Município de Chaves, sem que este realizasse qualquer critica, sugestão
de alteração ou aditamento â ementa fixada para o dia 24/03/2022, ou para
qualquer outra data tendo em vista o cumprimento da referida
obrigatoriedade de confeção, mensal, de um prato de bife de vitela (Cf.
Documento n.º 2)”; -------------------------------------------------- “De facto, instado a rever a ementa proposta para o mês de março, o
responsável pela validação da mesma, atestou a sua conformidade com as
exigências patentes no Caderno de Encargos, entre as quais se inclui a
obrigatoriedade de confeção mensal de um prato de bife de vitela”; -------- “E que, importa notar, não sé o responsável da Câmara Municipal de
Chaves não fez qualquer reparo â ementa proposta para o dia 24/03/2022, como,
depois de analisar a ementa proposta para todo o mês de março, não identificou
nem propôs a alteração da mesma, por forma a que a mesma contemplasse — naquele
ou em outro dia qualquer - a confeção do referido prato de bife de vitela! - “Espanta, por isso, que, tendo validado a ementa proposta pela Eurest,
venha agora a Entidade Adjudicante, numa atuação que se reputa de frontalmente
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contrária à boa-fé, invocar um alegado incumprimento da ementa, que ela
própria desconsiderou”; --------------------------------------------- “Não podemos, por isso, imbuídos de um espírito de boa fé, colaboração e
justiça, deixar de equacionar e tentar justificar a ocorrência de tal
lapso, de ambas as partes. E para esse efeito não será despiciendo notar
que o mês de março contém, de facto, menos pratos de carne pelo hábito de
inclusão às sextas-feiras, no período pascal, de pratos de peixe”; --- “Nestes termos, impõe-se concluir estar a decisão proposta, de aplicação
de penalidades contratuais à ora requerente, eivada do vício de violação
de lei, por incorrer em erro sobre os pressupostos de facto,
determinantes da sua revogação, com as legais consequências”; -------Acresce, ainda, que -----------------------------------------------b)
Da violação dos princípios da boa-fé e da proporcionalidade pela
decisão proposta ---------------------------------------------------- “Do exposto, salta igualmente à evidência a ilegalidade que trespassa a
proposta de decisão sob contraditório, por resultar claro ter o Contraente
Público ofendido, de forma ostensiva, os princípios da boa fé e da
proporcionalidade, princípios gerais da atividade administrativa, com assento
constitucional e legal, conforme previsto nos artigos 7.° e 10.°, do CPA e
266.°/2, da Constituição da República Portuguesa, e também princípios
especialmente
aplicáveis
no
âmbito
da
execução
dos contratos
administrativos, conforme resulta do disposto no artigo 281.-° do CCP”; II.DA RESPOSTA -----------------------------------------------------a) Do erro sobre os pressupostos de facto --------------------------Contrariamente
ao
mencionado
pela
requerente
é
obrigatório,
mensalmente, de acordo com o estipulado na
alínea d, ponto 6.2 do
artigo 1º, do caderno de encargos, “1 prato de bife de vitela (da
parte do lombo/vazia ou peito), sendo proibido da parte do
cachaço/chambão ou outro”. -----------------------------------------No passado dia 24 de março, a ementa aprovada era “Novilho estufado
com ervilhas e massas”, sendo o único dia do mês de março em que estava
previsto servirem “vitela” (novilho), o que significa que tinham que
cumprir com a obrigação imposta pelo Caderno de Encargos. ----------O ponto 1.2 do Anexo E - Lista de Alimentos Autorizados só seria
aplicado caso a Eurest previsse na ementa mais um dia de carne de
bovino, isto depois de cumprir com a obrigatoriedade imposta, situação
que não aconteceu. O que significa que existiu a violação à
obrigatoriedade mensal estipulada na alínea d), do ponto 6.2, do artigo
1.º, do Caderno de Encargos. ---------------------------------------Relativamente às reclamações apresentadas pelas escolas, nomeadamente
as queixas de "carne dura e carne tenra", altera sim a conclusão
extraída. Viola a obrigação do cumprimento contratual, já que a empresa
não cumpriu uma obrigatoriedade e as reclamações das escolas não têm
que dizer se a carne servida era vazia/lombo/pá/chambão ou qualquer
outro tipo uma vez que as mesmas não conseguem distinguir através das
caraterísticas organoléticas e também não têm conhecimento das
obrigatoriedades e proibições do Caderno de Encargos. --------------A aprovação das ementas pelo nutricionista, Dr. Filipe Ferreira,
atestou a sua conformidade com as exigências patentes no C.E., uma vez
que o prato de novilho (vitela) tinha a obrigatoriedade de ser
confecionado apenas com lombo/vazia ou peito, as três especificadas
como obrigatoriedade mensal, sendo então, que o cumprimento das
obrigações constantes no caderno de encargos recai, exclusivamente,
sobre o adjudicatário o qual deve dar cumprimento pleno às obrigações
contratuais por ele assumidas, sem reservas. -----------------------Portanto, o responsável da Câmara Municipal de Chaves não identificou
nem propôs a alteração da mesma já que a Eurest apresentou a obrigação
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do C.E., apenas não respeitou, no dia em questão, o tipo de carne que
deveria ter sido confecionado, servindo pá/ chambão que está permitido
desde que cumpra a obrigatoriedade imposta pelo C.E. ---------------Relembramos, uma vez mais, que estas situações de não conformidade já
são recorrentes. Nos meses de novembro e fevereiro, do presente ano
letivo, a empresa Eurest foi alertada para a presença de carne de
novilho não permitida tendo a mesma procedido à sua substituição,
recorrendo a um fornecedor local, corrigindo assim a obrigatoriedade.
a)
Da violação dos princípios da boa-fé e da proporcionalidade pela
decisão proposta --------------------------------------------------A sanção aplicada está prevista de forma objetiva, descrita nas peças
do procedimento, e do qual o cocontratante com a adjudicação as
aceitou, sem reservas; ---------------------------------------------Aplicada a fórmula objetiva ao caso, do qual resultou uma sanção
pecuniária no valor de 265,65 €; -----------------------------------Tanto mais que, o próprio CCP, no nº2, do artigo 329, assegura um
limite máximo acumulado de sanções em vista à salvaguarda do princípio
da proporcionalidade. Valor limite que, diga-se em abono da verdade,
está muito longe de atingir o respetivo valor; ---------------------Por último, importa referir que a sanção em causa tem como fundamento
a ocorrência de uma infração tipificada no caderno de encargos,
consubstanciada na violação de uma obrigação contratual que impunha a
não utilização, naquele prato, do tipo de carne utilizado, tratandose assim de uma infração que não pode ser equacionada como uma infração
leve, impondo-se assim a adoção de medidas que, desincentivam nova
prática da mesma. --------------------------------------------------Tendo como pressuposto o quadro acima vertido, quer legal, quer
factual, não podem ser acolhidos os argumentos vertidos pela
cocontratante, devendo assim manter-se inabalável o sentido da decisão
já praticado, tornando-se agora definitivo. -----------------------III – DA DECISÃO FINAL ---------------------------------------------a)
Tornar definitiva a deliberação tomada na reunião da Câmara
Municipal, de 14 de abril de 2022, de aplicar, à empresa adjudicatária,
EUREST (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA.,
adjudicatária do fornecimento de refeições, no ano letivo 2021/2022,
uma sanção pecuniária no valor de 265.65€, 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.º 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, 01 de junho de 2022 ---------------------------------------O Gestor do Contrato, ---------------------------------------------(Lidia Pinto) -----------------------------------------------------Em anexo: Pronúncia em Audiência Prévia da Empresa EUREST (Portugal)
– Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA. -------------------------DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE
03.06.2022 --------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------
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1.3. ALUNO KAUA VINÍCIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS - REGULARIZAÇÃO DA
DÍVIDA DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES E AAAF ATRAVÉS DO PAGAMENTO EM QUATRO
PRESTAÇÕES. INFORMAÇÃO N. º61/DEAS-UE/2022. ------------------------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 DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE
06.06.2022 --------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------1.4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº04/2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/
Nº97/2022----------------------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 2. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA
DE 2022.05.16. -----------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação
Social, Paula Chaves. ----------------------------------------------DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES, DE
2022.05.20. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.5. MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: MANUEL FERREIRA
TORRES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº105/2022-----------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA
DE 2022.06.01. -----------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora, Paula
Chaves. -----------------------------------------------------------DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES, DE
2022.06.03. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS
CONDIÇÕES
HABITACIONAIS.REQUERENTE:
CACILDA
CONCEIÇÃO
SANTOS.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº110/2022-------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA
DE 2022.06.06------------------------------------------------------Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em
vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social Paula Chaves.
DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES, DE
2022.06.03. -------------------------------------------------------Visto, 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. --------------------------------------------2 – CULTURA E TURISMO
3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES
IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
-------------------------------------------------------------------Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador da coligação
PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Senhor Dr. Júlio Romeu dos Santos
de Jesus, deu conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que nele
tem interesse por fazer parte dos Órgãos da freguesia de Santa Maria
Maior, declarando-se impedido de participar na sua discussão e
votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS, POR PARTE DO
MUNICÍPIO DE CHAVES, EM VISTA AO APOIO NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS
PRÓPRIAS. / APROVAÇÃO DE MATRIZ DE PROTOCOLO DISCIPLINADOR DOS
DIREITOS
E
OBRIGAÇÕES
DAS
PARTES
SIGNATÁRIAS.
PROPOSTA
N.º
44/GAP/2022. ------------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Justificação ---------------------------------------------------1. Considerando que as freguesias dispõem de atribuições e
competências em domínios bastante diversificados na promoção e
salvaguarda dos interesses das respetivas populações e têm uma
especial relação de proximidade que lhes confere uma posição
privilegiada nessa missão; -----------------------------------------2. Considerando que a relação de proximidade entre as freguesias e as
respetivas populações confere, às primeiras, uma posição privilegiada
para o desenvolvimento das retro citadas atribuições e competências;3. Considerando que a descentralização da atividade autárquica a que
se tem assistido nos últimos tempos, tem como principal intuito dar
uma resposta mais eficaz aos problemas e necessidades das diferentes
freguesias e localidades; ------------------------------------------4. Considerando que, se por um lado, é inegável a relação de
proximidade entre as freguesias e as respetivas populações, por outro
lado, as freguesias de pequena dimensão dispõem de meios escassos que
dificultam o desenvolvimento das atividades imprescindíveis ao
cumprimento das suas atribuições e competências; --------------------
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5. Considerando que diversas freguesias do Concelho de Chaves têm
vindo a solicitar apoio financeiro à Câmara Municipal de Chaves, com
vista ao exercício das suas competências próprias; -----------------6. Considerando que existe interesse mútuo no apoio a prossecução
dessas competências, em face da sua importância para o desenvolvimento
das freguesias, com claros benefícios para as respetivas populações
locais; -----------------------------------------------------------7. Considerando que, por força do disposto no artigo 7º, do anexo I
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o desenvolvimento das atribuições
das freguesias, muito concretamente a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações devem ser desenvolvidas
em articulação com o Município. ------------------------------------II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------1. Considerando que nos termos do disposto no nº 1, do artigo 7º do
Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, constituem, atribuições da
freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações, em articulação com o Município; -------------2. Considerando que, nos termos do disposto na alínea j), do nº 1, do
artigo 25º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à
Assembleia Municipal deliberar sobre as formas de apoio às freguesias
no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios
das populações. ----------------------------------------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------a) Que seja autorizada a atribuição de apoios financeiros às
freguesias identificadas na listagem em anexo (Anexo I), nos montantes
e para apoio ao exercício de competências próprias identificadas no
mesmo documento, cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos
para todos os efeitos legais; --------------------------------------b) Que, de acordo com as informações de compromisso emitidas pela
unidade orgânica responsável, no caso a Divisão Financeira, documentos
cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os
efeitos legais e que se anexam à presente proposta (Anexo II), as
despesas associadas aos apoios previstos na alínea anterior, têm
cabimento orçamental e compromisso; --------------------------------c) A atribuição dos apoios referidos na alínea anterior, deverá ser
titulada, caso a caso, pela celebração de protocolo com a respetiva
freguesia, conforme matriz, contendo as cláusulas disciplinadoras dos
direitos e obrigações das partes signatárias que segue em anexo à
presente proposta (anexo III) e cuja aprovação, desde já se propõe;
d) Sequencialmente deverá a presente proposta ser agendada para uma
próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento no
cumprimento do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 25º, do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, legitimando,
simultaneamente o Presidente da Câmara a outorgar, em representação
do Município de Chaves, os respetivos protocolos; ------------------e) Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento das Juntas de Freguesia beneficiárias dos
apoios, através da emissão da competente notificação; --------------f) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos
anteriormente sugeridos, por parte dos órgãos municipais, dever-se-á
promover a sua publicitação mediante a afixação de editais nos lugares
de estilo, bem como em boletim da autarquia e no site oficial do
Município de Chaves, de acordo com o disposto no artigo 56º, do anexo
I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações. --------
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Chaves, 17 de maio de 2022. ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------Nuno Vaz -----------------------------------------------------------Anexos: ------------------------------------------------------------ Anexo I - listagem de apoios financeiros às freguesias; ----------- Anexo II – Listagem de informações de cabimento orçamental e
compromisso emitidas pela unidade orgânica responsável, no caso a
Divisão Financeira; ------------------------------------------------- Anexo III – Minuta de Protocolo a celebrar. -----------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO PROTOCOLO ------------------------------------------------Entre -------------------------------------------------------------O Município de Chaves com o NIPC 501 205 551, com sede na Praça de
Camões, na cidade de Chaves, representado neste ato pelo Presidente
da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, e com poderes para o ato,
conforme o disposto na alínea f) do nº 2 do artigo 35º, do anexo I,
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado como Primeiro
Outorgante, devidamente autorizado por deliberação da Câmara Municipal
de ____ de ___________ de 20____ e por deliberação da Assembleia
Municipal tomada em sede de sua sessão ordinária realizada no dia ____
de ___________ de 20_____. -----------------------------------------E -----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de ________________, NIPC nº. _____________, com
sede na __________________, representada pelo seu Presidente da Junta
de Freguesia, ___________________ e com poderes para o ato, conforme
o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 18º, do anexo I, da Lei
75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado como Segundo
Outorgante, devidamente autorizada por deliberação da junta de
freguesia de ____ de ___________ de 20_____ e da assembleia de
freguesia de ____ de __________ de 20_____. ------------------------É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas
seguintes; --------------------------------------------------------Cláusula 1ª --------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente protocolo tem por objeto o apoio financeiro prestado à
freguesia, em vista à execução das competências previstas no artigo
16º, conjugado com o artigo 7º do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------Cláusula 2ª --------------------------------------------------------(Apoio Financeiro) -------------------------------------------------1. Em vista à prossecução do definido na cláusula 1ª é concedido,
pelo Primeiro Outorgante à Segunda Outorgante, um apoio financeiro no
valor de ____. ______,00€ (_______________ mil euros). -------------2. O apoio financeiro será transferido para a Segunda Outorgante, de
acordo com o plano constante do anexo II, do presente protocolo e do
qual faz parte integrante. -----------------------------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------(Obrigações da Freguesia) ------------------------------------------No âmbito do presente protocolo a Segunda Outorgante fica obrigada a:
a) Exercer uma correta e equilibrada execução do objeto previsto na
cláusula 1.ª; ------------------------------------------------------b) Cumprir todas as orientações legais e regulamentares aplicáveis.
c) Publicitar o protocolo celebrado com o Primeiro Outorgante. ---d) Dar cumprimento às regras em matéria de contratação pública; --e) Assegurar o cumprimento dos prazos previstos na cláusula 5.ª. -Cláusula 4ª --------------------------------------------------------(Obrigações do Município) -------------------------------------------
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No âmbito do presente Protocolo, o Primeiro Outorgante fica obrigado
a proceder às transferências previstas na cláusula 2.ª, salvo nas
situações de incumprimento da Segunda Outorgante. ------------------Cláusula 5ª --------------------------------------------------------(Prazos) ----------------------------------------------------------O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em
31/12/2022. -------------------------------------------------------Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------(Cessação do Protocolo) --------------------------------------------1. O presente protocolo pode cessar por caducidade, revogação ou
resolução. --------------------------------------------------------2. O protocolo cessa por caducidade nos termos gerais, designadamente
pelo decurso do respetivo período de vigência. ---------------------3. A mudança dos titulares dos órgãos dos outorgantes não determina
a caducidade do contrato. ------------------------------------------4. Os outorgantes podem revogar o protocolo por mútuo acordo. ----5. Os outorgantes podem resolver o protocolo por incumprimento da
contraparte ou por razões de relevante interesse público, devidamente
fundamentadas. ----------------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------(Alteração ao Protocolo) -------------------------------------------Qualquer alteração ou adaptação ao presente Protocolo carece de prévio
acordo entre as partes, a prestar por escrito. ---------------------Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------A despesa relativa a este contrato encontra-se cabimentada pela
proposta de cabimento nº _____, correspondendo-lhe o compromisso nº
______/2022, de ____/____/2022. ------------------------------------Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------(Disposições legais aplicáveis) ------------------------------------Na execução do presente protocolo, observar-se-ão: -----------------a) O respetivo clausulado e o estabelecido no Anexo I e II; ------b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------c) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, em
matéria de contratação pública; ------------------------------------d) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------e) O regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº
73/2013, de 3 de setembro; -----------------------------------------f) A Lei nº 8/2012 (Lei dos Compromissos) ------------------------Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------(Eficácia) --------------------------------------------------------A eficácia dos efeitos do presente protocolo, nomeadamente os seus
efeitos financeiros, fica dependente da aprovação, por parte dos
órgãos da freguesia outorgante – Junta e Assembleia de Freguesia – do
clausulado do presente protocolo, devendo para o efeito ser
apresentadas as respetivas deliberações. ---------------------------Para constar se lavrou o presente contrato em duplicado, ficando um
exemplar para cada uma das partes. ---------------------------------Câmara Municipal de Chaves, ___ de ____________ de 2022. -----------O Primeiro Outorgante ----------------------------------------------Presidente da Câmara -----------------------------------------------(Nuno Vaz Ribeiro) -------------------------------------------------O Segundo Outorgante -----------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a
proposta, sem a participação na votação, do Vereador da coligação
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PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Senhor Dr. Júlio Romeu dos Santos
de Jesus, em virtude do mesmo se ter declarado impedido. Proceda-se
em conformidade com o teor da mesma. Notifique-se. -----------------2. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE
FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES PARA O ANO ECONÓMICO DE 2022. PROPOSTA
N.º 49/GAP/2022. ---------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I - DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ---------------------------------------1.
Considerando que a Associação de Freguesias do Concelho de Chaves
é uma entidade pública sem fins lucrativos, à qual, no âmbito do seu
objeto social, compete a realização de quaisquer interesses comuns no
âmbito das atribuições e competências próprias das freguesias
associadas e particularmente: --------------------------------------•
Promover estudos; --------------------------------------------•
Elaborar e gerir projetos e planos comuns; -------------------•
Prestar serviços às freguesias associadas; -------------------•
Estabelecer relações de cooperação com entidades nacionais e
estrangeiras que prossigam os mesmos fins com vista à melhoria da
qualidade de vida das populações das freguesias associadas. --------2.
Considerando que a referida associação solicitou o apoio deste
município, centrado na atribuição de um subsídio no valor de €
78.000,00 (setenta e oito mil euros), para fazer face ao plano anual
de atividades aprovado; --------------------------------------------3.
Considerando que o apoio à entidade em referência se enquadra no
Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza
Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado
pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado
pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de
abril de 2015; -----------------------------------------------------4.
Considerando, por último, que nos termos do disposto da alínea
u), do nº 1, do Artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 14 de
setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a forma de apoio
a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município; -----------------5.
Considerando que a associação tem apoiado as freguesias na
articulação, coordenação e execução do planeamento e de ações que
tenham um âmbito interfreguesias. ----------------------------------6.
Considerando que a associação tem apoiado as freguesias na gestão
de equipamentos de utilização coletiva e na organização e manutenção
dos próprios serviços; ---------------------------------------------7.
Considerando que a associação tem proporcionado às freguesias
uma melhoria no exercício de competências próprias, designadamente o
apoio à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos
pedonais; ---------------------------------------------------------8.
Considerando que a associação presta cada vez mais serviços
administrativos para organização de documentação, bem como contribui
ainda para o reforço humano do gabinete de apoio técnico das
freguesias; -------------------------------------------------------9.
Considerando que tem sido prática desta associação a melhoria do
convívio social entre freguesias e a partilha de experiências e
conhecimentos dos seus executivos, através da realização de eventos e
de ações de formação. ----------------------------------------------II - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------
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Atendendo às razões acima expostas, tomo a liberdade de submeter à
aprovação do executivo municipal a seguinte proposta: --------------a)
Que seja autorizada a atribuição do apoio financeiro à Associação
de Freguesias do Concelho de Chaves, no montante de 78.000,00€ e para
apoio ao exercício de competências próprias identificadas no mesmo
documento, cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais; -------------------------------------------b)
Que, de acordo com as informações de compromisso emitidas pela
unidade orgânica responsável, no caso a Divisão Financeira, documentos
cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os
efeitos legais e que se anexam à presente proposta, as despesas
associadas aos apoios previstos na alínea anterior, têm cabimento
orçamental e compromisso; ------------------------------------------c)
A atribuição do apoio referido deverá ser titulada pela
celebração de contrato com a respetiva associação, conforme matriz,
contendo as cláusulas disciplinadoras dos direitos e obrigações das
partes signatárias que segue em anexo à presente proposta (anexo I) e
cuja aprovação, desde já se propõe; --------------------------------d)
Logo que tal deliberação venha a ser tomada, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento da Associação de Freguesias, através da emissão
da competente notificação; -----------------------------------------e)
Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos
termos anteriormente sugeridos, por parte dos órgãos municipais,
dever-se-á promover a sua publicitação mediante a afixação de editais
nos lugares de estilo, bem como em boletim da autarquia e no site
oficial do Município de Chaves, de acordo com o disposto no artigo
56º, do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores
alterações. -------------------------------------------------------Chaves, 24 de maio de 2022 -----------------------------------------O Presidente da Câmara, --------------------------------------------(Nuno Vaz) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA ----------------------------------------Entre -------------------------------------------------------------O Município de Chaves com o NIPC 501 205 551, com sede na Praça de
Camões, na cidade de Chaves, representado neste ato pelo Presidente
da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, e com poderes para o ato,
conforme o disposto na alínea f) do nº 2 do artigo 35º, do anexo I,
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado como Primeiro
Outorgante, devidamente autorizado por deliberação da Câmara Municipal
de ____ de ___________ de 20____ . ---------------------------------E -----------------------------------------------------------------A Associação de Freguesias do Concelho de Chaves, NIPC nº.
_____________, com sede na __________________, representada pelo seu
Presidente do Conselho de Administração, Luís António Gonçalves Costa
e com poderes para o ato, conforme o disposto no artigo 10.º e 11.º,
da Lei 175/1999, de 21 de setembro, e adiante designado como Segundo
Outorgante, devidamente autorizada por deliberação do Conselho de
Administração de ____ de ___________ de 20_____. -------------------É celebrado o presente contrato, que se rege pelas cláusulas seguintes;
Cláusula 1ª --------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente contrato tem por objeto o apoio financeiro prestado à
Associação de Freguesias do Concelho de Chaves, em vista à execução
das competências previstas no artigo 3.º da Lei 175/1999, de 21 de
setembro. ---------------------------------------------------------Cláusula 2ª ---------------------------------------------------------
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(Apoio Financeiro) -------------------------------------------------1. Em vista à prossecução do definido na cláusula 1ª é concedido,
pelo Primeiro Outorgante à Segunda Outorgante, um apoio financeiro no
valor de 78.000,00€ (setenta e oito mil euros). --------------------2. O apoio financeiro será transferido para a Segunda Outorgante, em
uma prestação na assinatura do presente contrato. ------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------(Obrigações da Associação de Freguesias) ---------------------------No âmbito do presente contrato a Segunda Outorgante fica obrigada a:a) Exercer uma correta e equilibrada execução do objeto previsto na
cláusula 1.ª; ------------------------------------------------------b) Cumprir todas as orientações legais e regulamentares aplicáveis.
c) Publicitar o contrato celebrado com o Primeiro Outorgante. ----d) Dar cumprimento às regras em matéria de contratação pública; --e) Assegurar o cumprimento dos prazos previstos na cláusula 5.ª. -Cláusula 4ª --------------------------------------------------------(Obrigações do Município) ------------------------------------------No âmbito do presente contrato, o Primeiro Outorgante fica obrigado a
proceder às transferências previstas na cláusula 2.ª, salvo nas
situações de incumprimento da Segunda Outorgante. ------------------Cláusula 5ª --------------------------------------------------------(Prazos) ----------------------------------------------------------O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em
31/12/2022. -------------------------------------------------------Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------(Cessação do Contrato) ---------------------------------------------1. O presente contrato pode cessar por caducidade, revogação ou
resolução. --------------------------------------------------------2. O protocolo cessa por caducidade nos termos gerais, designadamente
pelo decurso do respetivo período de vigência. ---------------------3. A mudança dos titulares dos órgãos dos outorgantes não determina
a caducidade do contrato. ------------------------------------------4. Os outorgantes podem revogar o protocolo por mútuo acordo. ----5. Os outorgantes podem resolver o contrato por incumprimento da
contraparte ou por razões de relevante interesse público, devidamente
fundamentadas. ----------------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------(Alteração ao Contrato) --------------------------------------------Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio
acordo entre as partes, a prestar por escrito. ---------------------Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------A despesa relativa a este contrato encontra-se cabimentada pela
proposta de cabimento nº _____, correspondendo-lhe o compromisso nº
______/2022, de ____/____/2022. ------------------------------------Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------(Disposições legais aplicáveis) ------------------------------------Na execução do presente contrato, observar-se-ão: ------------------a) O respetivo clausulado e o estabelecido no Anexo I e II; ------b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------c) A Lei n.º 175/99, de 21 de setembro; --------------------------d) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, em
matéria de contratação pública; ------------------------------------e) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------f) O regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº
73/2013, de 3 de setembro; -----------------------------------------g) A Lei nº 8/2012 (Lei dos Compromissos) -------------------------
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Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------(Eficácia) --------------------------------------------------------A eficácia dos efeitos do presente contrato, nomeadamente os seus
efeitos financeiros, fica dependente da aprovação, por parte dos
órgãos da associação de freguesias, – Conselho de Administração – do
clausulado do presente contrato, devendo para o efeito ser
apresentadas as respetivas deliberações. ---------------------------Para constar se lavrou o presente contrato em duplicado, ficando um
exemplar para cada uma das partes. ---------------------------------Câmara Municipal de Chaves, ___ de ____________ de 2022. -----------O Primeiro Outorgante ----------------------------------------------Presidente da Câmara -----------------------------------------------(Nuno Vaz Ribeiro) -------------------------------------------------O Segundo Outorgante -----------------------------------------------Presidente do Conselho de Administração ----------------------------(Luís António Gonçalves Costa) --------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO
EVENTO DE ÂMBITO NACIONAL À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA
DE CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA, SEDEADA, NO CONCELHO DE CHAVES.
PROPOSTA Nº 50/GAPV/2022. ------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Da Exposição de Motivos -----------------------------------------------

1.
A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de Vila da
Castanheira, NIPC 502 717 408, com sede em Cimo de Vila da Castanheira,
no âmbito das suas atividades, veio através do e-mail, enviado ao
Município, solicitar apoio da autarquia, na concretização do 15º
Torneio Nacional de Futsal “CLERICUS CUP 2022”. --------------------2.
No âmbito do Torneio Nacional de Futsal Clericus Cup, com
participantes oriundos das diversas dioceses de Portugal, onde têm
participado cerca de uma centena de atletas provenientes de vários
pontos do país, foi este ano designada para a sua organização a Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, do
nosso Concelho; ----------------------------------------------------3.
Considerando que a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Cimo de Vila da Castanheira, no âmbito das suas atividades, e da
competente designação para organizar no nosso município, o Torneio de
Futsal “CLERICUS CUP CHAVES 2022” que já vai na sua 15ª edição; ----4.
Considerando que em edições anteriores representantes de várias
dioceses de Portugal se reúnem para um torneio anual que durante três
dias, une desporto, fé e cultura; ----------------------------------5.
Considerando que o apoio financeiro solicitado e o apoio em
instalações necessárias têm em vista a concretização de atividades e
ações de carácter desportivo geradoras de dinâmicas benéficas para a
população, e ainda pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar
físico e para o convívio desta população, bem como o fomento e troca
de experiências inter-regionais; -----------------------------------6.
Considerando que as participações desportivas em muito contribuem
para o desenvolvimento físico, intelectual e intergeracional de todos
os participantes, tendo em vista a sua familiarização com as diversas
gerações e regiões; -------------------------------------------------
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7.
Considerando que o apoio à entidade em referência, se enquadra
no Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de
Natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras,
aprovado pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e
sancionado pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia
29 de abril de 2015; -----------------------------------------------8.
Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Iniciativas
Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, Desportiva, Recreativa,
Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, define as formas e
regras do apoio a conceder nesta matéria, prevendo o n.º 4 do seu
artigo 6.º que os apoios previstos no artigo 4.º são “concedidos por
deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente”; ------9.
Considerando que, em sintonia com a previsão constante no artigo
2.º do regulamento municipal enunciado, o Torneio, denominado
“CLERICUS CUP CHAVES 2022” ora em análise, é suscetível de
consubstanciar uma iniciativa desportiva e recreativa de interesse
municipal; --------------------------------------------------------10. Considerando que, por sua vez, a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, atento o disposto no n.º 2
do artigo 2.º do já referido regulamento municipal, se enquadra entre
as entidades promotoras nele definidas; ----------------------------11. Considerando
que
nesse
mesmo
regulamento
municipal
a
disponibilização de apoio financeiro, que reveste a forma de subsídio
e a forma de disponibilização de instalações, se traduz em uma das
modalidades de apoio possíveis, de acordo com o disposto na alínea d)
do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 4.º, sem prejuízo da concessão pontual
de apoios ser objeto de celebração de protocolo ou contrato programa,
conforme aplicável, e ainda da correspondente publicitação,
em
sintonia com o disposto nos artigo 5.º e 8.º; ----------------------12. Considerando que a Câmara Municipal detém competências para
deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente
existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização
de eventos de interesse para o município, bem como à informação e
defesa dos direitos dos cidadãos, e, bem assim, para 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 todo tipo de doenças, à luz
da previsão constante, respetivamente, na alínea f) do n.º 2 do artigo
23.º e, ainda, nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação; -13. Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação
do Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições
combinadas previstas no referido código nos Artigos 5.º e 5.º B, sendo,
no entanto, sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública,
previstos no Artigo 1.º- A do CCP; ---------------------------------14. Considerando, que neste contexto, se encontram reunidas as
condições para a disponibilização de apoio financeiro e de instalações
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de
Vila da Castanheira. -----------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à
aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------1.
Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um
protocolo de colaboração de desenvolvimento desportivo com Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, titulando
a comparticipação financeira na realização do torneio “CLERICUS CUP
CHAVES 2022”, a realizar nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2022, no valor
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global de 12.196,80€ (doze mil cento e noventa e seis euros e oitenta
cêntimos), concretizando os objetivos constantes no protocolo de
colaboração, assim discriminado; -----------------------------------a)
Comparticipação financeira de natureza pecuniária - € 10.400,00
(dez mil e quatrocentos euros; -------------------------------------b)
Apoio em espécie relativo à cedência de instalações, (Escola EB
2/3 Nadir Afonso), para serventia de refeições, no valor de € 1.600,00
(mil e seiscentos euros); ------------------------------------------c)
Apoio em espécie relativo à cedência do Pavilhão Municipal e do
Pavilhão da Escola Dr. António Granjo, no valor de 196,80€ (cento e
noventa e seis euros e oitenta cêntimos) ---------------------------2.
Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo protocolo de
colaboração de desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por
integramente reproduzido, devendo ser legitimado o Presidente da
Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, os
referidos documentos; ----------------------------------------------3.
Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima
enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, site
municipal, bem como promover a sua publicitação nos termos e para os
efeitos previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- Remeter a presente proposta à Unidade de Contratos e Expropriações
- Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; --4.
A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte
rubrica: 04.07.01.02; ----------------------------------------------Chaves, 01 de junho de 2022 ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Nuno Vaz Ribeiro) -------------------------------------------------Anexos: ------------------------------------------------------------ Ofício; ----------------------------------------------------------- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- Registo Central do Beneficiário Efetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------Entre: ------------------------------------------------------------Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501 205 551, neste ato
legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz
Ribeiro, licenciado em direito, 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 -------------------------, adiante designado
como Primeiro Outorgante. ------------------------------------------E -----------------------------------------------------------------Segundo: A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de Vila
da Castanheira, NIPC 502 717 408, com sede em Cimo de Vila da
Castanheira, neste ato legalmente representado pelo Presidente, Pe.
João Miguel Dias dos Santos, titular do Cartão de Cidadão n.º 127 643
60 5ZY6, válido até 05/03/2020, adiante designado como Segundo
Outorgante. -------------------------------------------------------Considerando que, por deliberação camarária de ---------/----------/----, foi aprovada a Proposta n.º -----------/GAP/-------------,
consubstanciada na atribuição de comparticipação financeira, referente
ao ano económico de 2022; ------------------------------------------A celebração do presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento
Desportivo rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:-
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Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------(Objeto do Protocolo de colaboração)--------------------------------Constitui
objeto
do
presente
protocolo
de
colaboração
de
desenvolvimento desportivo o apoio financeiro para a execução do
Torneio de Futsal – CLERICUS CUP CHAVES 2022, nos termos do ofício
apresentado pelo Segundo Outorgante, ora anexa, e que faz parte
integrante do presente protocolo. ----------------------------------Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------(Descrição das atividades a realizar) ------------------------------1. O Segundo Outorgante, durante o ano de 2022, e sem uma ótica ou fim
lucrativo, organiza e executa, a seguinte atividade: ---------------a)
Torneio de Futsal “CLERICUS CUP CHAVES 2022”, disputado em
Chaves, a realizar no dia 4, 5 e 6 de julho de 2022; ---------------Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------(Período de execução do contrato) ----------------------------------A atividade desportiva titulada pelo presente Protocolo de Colaboração
de Desenvolvimento Desportivo produz efeitos no ano de 2022. -------Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------1.
A comparticipação financeira, de natureza pecuniária, a prestar
pelo Município de Chaves à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Cimo de Vila da Castanheira é de € 10.400,00 (dez mil e quatrocentos
euros). -----------------------------------------------------------2.
Os demais apoios, em espécie, a conceder ao segundo outorgante
desdobram-se nas seguintes componentes: ----------------------------a)
Uso de horas no Pavilhão Municipal e no Pavilhão da Escola Dr.
António Granjo, no valor de 196,80€ (cento e noventa e seis euros e
oitenta cêntimos); -------------------------------------------------b)
Cedência de instalações, (Escola EB 2/3 Nadir Afonso), para
serventia de refeições aos atletas participantes no Torneio, no valor
de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros); ----------------------------Cláusula 5ª --------------------------------------------------------(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves)-------------São direitos do Município de Chaves: -------------------------------a)
Verificar, o cabal cumprimento do disposto no presente protocolo
de colaboração de desenvolvimento desportivo; ----------------------b)
Acompanhar a execução da atividade constante da clausula 2ª, e o
cumprimento das obrigações do segundo outorgante. ------------------Cláusula 6ª --------------------------------------------------------(Deveres do primeiro Outorgante – Município de Chaves) -------------O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------a)
Disponibilizar à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo
de Vila da Castanheira, o apoio previsto na cláusula 4ª; -----------b)
Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do
presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo. ---c)
Promover o cumprimento das Normas de controlo interno do
Município de Chaves, no que concerne aos apoios concedidos e subsídios,
nomeadamente o artigo 110º, (atribuição), e 111º, (acompanhamento e
pagamento). -------------------------------------------------------Cláusula 7ª --------------------------------------------------------(Direitos do segundo Outorgante - Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira) --------------------------São direitos da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de
Vila da Castanheira: -----------------------------------------------a)
Receber o apoio financeiro no prazo estipulado no presente
Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; ------------Cláusula 8ª ---------------------------------------------------------
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(Deveres do segundo Outorgante - Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira) --------------------------São deveres da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de
Vila da Castanheira: -----------------------------------------------a)
Dinamizar, implementar e assumir a disponibilização de meios e a
assunção de todos os custos inerentes à realização do Torneio,
“CLERICUS CUP CHAVES 2022”; ----------------------------------------b)
Organizar o calendário de jogos do torneio nas várias etapas do
mesmo e a final do torneio sempre no Concelho de Chaves, num total de
jogos; ------------------------------------------------------------c)
Publicitar o calendário de todos os jogos e organizar a presença
do público assistente, em cada jogo; -------------------------------d)
Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras
formas de divulgação e promoção da atividade, a cidade de Chaves e o
apoio do Município de Chaves; --------------------------------------e)
Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor
responsável pelo acompanhamento do presente Protocolo de Colaboração
de Desenvolvimento Desportivo sobre toda a atividade, no âmbito da boa
execução do mesmo; -------------------------------------------------f)
Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e
eficiência na gestão dos apoios públicos atribuídos. ---------------Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------(Incumprimento, rescisão e sanção) ---------------------------------O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições ou
deveres estabelecidas no presente Protocolo de Colaboração de
Desenvolvimento Desportivo poderá constituir motivo para a rescisão
imediata do mesmo por parte do primeiro outorgante, através de
deliberação do executivo municipal, mediante notificação escrita,
podendo implicar ainda a devolução dos montantes entretanto recebidos,
e constituir impedimento para a apresentação de novo pedido de apoio
num período a estabelecer pelo órgão Executivo Municipal. ----------Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------(Disponibilização financeira) --------------------------------------A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira será
liquidada através de transferência bancária para o IBAN: -----------Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------(Enquadramento legal) ----------------------------------------------1. O Presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo
fica sujeito aos princípios gerais da atividade administrativa (Código
do Procedimento Administrativo), aos princípios gerais da contratação
pública, previstos no artigo 1.º-A do Código dos Contratos Públicos,
aprovado em anexo ao Decreto Lei 18/2008, 29 de janeiro na redação
atualizada (adiante CCP) CCP, tendo em consideração as atribuições e
competências do Município e da Câmara Municipal, respetivamente, no
domínio dos tempos livres e desporto (alínea f), do n.º 2 do artigo
23.ª e alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do regime
jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, na redação atualizada). -------------------------2. De acordo com o artigo 290-Aº do CCP, é designado como Gestor do
Contrato o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto do Município de
Chaves, Dr. Maciel Duque, com a função de proceder ao seu
acompanhamento e monotorização. ------------------------------------Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------(Impedimentos) ----------------------------------------------------1. Verificando-se durante a vigência do presente protocolo de
colaboração, casos de força maior que impeçam o cumprimento dos
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compromissos, assumidos pelas partes ou determinem a suspensão da
atividade, na data prevista, terá lugar o respetivo cancelamento,
total ou parcial, bem como, dos correspondentes compromissos
(inclusive financeiros), que decorrem do presente protocolo de
colaboração. ------------------------------------------------------2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do
número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações,
incêndios, epidemias, pandemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------3. A ocorrência de circunstâncias, que possam consubstanciar casos de
força
maior,
evidenciados
nos
pontos
anteriores,
deve
ser
imediatamente comunicado à outra parte. ----------------------------Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia
e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------O não cumprimento pela FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE
CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA do princípio da igualdade de oportunidades
e da igualdade de tratamento entre sexos, das determinações da
Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), da
Autoridade para a
Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) 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 a
resolução do contrato. ---------------------------------------------Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------(Produção de efeitos) ----------------------------------------------O presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo
produz efeitos no ano de 2022. -------------------------------------Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------(Entrada em vigor) -------------------------------------------------O Presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo
entrará em vigor na data da sua publicação na página eletrónica do
Município. --------------------------------------------------------Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------(Publicação) ------------------------------------------------------O Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo será
publicado na página eletrónica e/ou no boletim municipal desta
autarquia. --------------------------------------------------------Este Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo foi feito
em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. ----Chaves, ---- de junho de 2022 --------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cimo de Vila da
Castanheira -------------------------------------------------------Pe. João Miguel Dias dos Santos -------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------V
PLANEAMENTO URBANO
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1 – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
1.1. PEDIDO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE, EM NOME DA JUNTA DE
FREGUESIA DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARINHEIRAS –
NA RUA LAMALONGA, – FREGUESIA DE VIDAGO - PROCESSO Nº 398/22 –
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 268/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E
MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE
20/05/2022. -------------------------------------------------------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 1097/22, relativo ao processo n.º 398/22.-----------A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de lomba
redutora de velocidade na Rua da Lamalonga, 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:------------------------------------------------- Na Rua da Lamalonga: Colocação de uma lomba redutora de velocidade
com 3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de
50 metros e 2 (dois) painéis adicionais modelo n.º 1a (50 m), antes e
depois da lomba.----------------------------------------------------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 900,00€ (novecentos
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
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
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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 Vidago 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 EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 20/05/2022:---------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 MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.20. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.2. PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO
EM ESPAÇO PÚBLICO, EM NOME DE RESTAURANTE CARVALHO LDA., – NA ALAMEDA
DO TABULADO, – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - PROCESSO Nº 731/19 –
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 273/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E
MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE
23/05/2022. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------
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Através de Informação/proposta n.º 433/DPM/2020, com despacho de
18/02/2021, foi notificada a requerente Sra. Ilda da Conceição dos
Reis Lobo, sócia gerente da empresa Restaurante Carvalho, Lda.
Relativamente ao seu pedido registado com o n.º de requerimento
2023/19, relativo ao processo n.º 731/19.---------------------------A solicitação referida, consistia, entre outros assuntos, no pedido
de ocupação de dois lugares de estacionamento privativo em espaço
público.-----------------------------------------------------------Estes serviços informaram a requerente, que para uma correta análise
da sua pretensão, deveria a mesma apresentar uma série de documentos,
na qual se incluía a localização dos dois lugares de estacionamento
privativo em espaço público.----------------------------------------Através de Informação/proposta n.º 532/DPM/2021, com despacho de
2/01/2021, foi notificada a requerente Sra. Ilda da Conceição dos Reis
Lobo,
sócia
gerente
da
empresa
Restaurante
Carvalho,
Lda.
Relativamente ao seu pedido registado com o n.º de requerimento
1167/21, relativo ao processo n.º 731/19.---------------------------A requerente apresentou o pedido para um lugar de estacionamento
privativo em espaço público, para a empresa Restaurante Carvalho, Lda.
para uso da própria derivado das suas dificuldades de deambulação,
devidas a doença.---------------------------------------------------Estes serviços propuseram a opção por duas alternativas, sendo uma
delas a apresentação de pedido de um lugar de estacionamento privativo
em espaço público, conforme previsto no “Regulamento geral das zonas
de estacionamento privativo para veículos automóveis em domínio
público” da Câmara Municipal de Chaves, devendo para o efeito o pedido
ser feito de acordo com o Anexo I, conforme o n.º 4 do referido
regulamento. Elementos que não foram apresentados pela requerente.--Através de pedido registado com o n.º de requerimento 338/22, relativo
ao processo n.º 731/19 acima referido, a requerente, reiterou o pedido
para a empresa Restaurante Carvalho, Lda. solicitando que lhe seja
atribuída a licença de ocupação para um lugar de estacionamento
privativo em espaço público, na Alameda do Tabolado com as dimensões
de 5,00 metros x 2,00 metros, em horário pré-definido (das 8:00 às
20:00), pelo período de um ano, apresentando os elementos
regulamentares acima referidos.-------------------------------------Estes serviços informaram a requerente, que o pedido era passível de
deferimento, mas para o efeito deveria a mesma proceder ao pagamento
de taxa municipal prevista, para a atribuição de lugar de
estacionamento privativo em espaço público.-------------------------2. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------A presente informação visa dar resposta ao pedido apresentado pela
Sra. Ilda da Conceição dos Reis Lobo, sócia gerente da empresa
Restaurante Carvalho, Lda.------------------------------------------O pedido foi registado com o n.º de requerimento 338/22, relativo ao
processo n.º 731/19 acima referido.---------------------------------A requerente, apresenta documento comprovativo de liquidação de
pagamento da taxa municipal acima referida.-------------------------3. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------3.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais
previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo
Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no
Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e
ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e
tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes
medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em
anexo:--------------------------------------------------------------
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A)Na Alameda do Tabolado: colocação de 1 (um) sinal de código H1a
(estacionamento autorizado) e 1 (um) painel adicional modelo n.º 10 b
(RESTAURANTE CARVALHO).--------------------------------------------3.2. 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.
3.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações,
propostas no ponto anterior, possam ascender a 150,00€ (cento e
cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------4. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO
4.1. 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.--4.2. 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.------------4.3. 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.--------------------------------------------5. 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:-----------------------------------------------------5.1. 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;--5.2. 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;---------------------------------------------------------5.3. 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;
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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 EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 23/05/2022:---------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 3, e (ii) ao sancionamento da
estratégia procedimental enunciada no ponto 5. À consideração do
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.23. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.3. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A DOIS NOVOS ARRUAMENTOS, TRAVESSA TENENTE
VALADIM E TRAVESSA DO CAMINHO DE RIBELAS, NA FREGUESIA DE SANTA MARIA
MAIOR, CONCELHO DE CHAVES – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 294/DPM/2022 DA
DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR, SENHORA SÓNIA
SALGADO, DATADA DE 26/05/2022.--------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO-----------------------------------------------------1.1. De acordo com o Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais, a competência dos assuntos relacionados com a toponímia e
numeração de polícia foi cometida à Divisão de Projetos e Mobilidade.
1.2. Tendo em conta tal competência, pretende-se com a presente
informação submeter à aprovação da Câmara Municipal, as propostas de
atribuição de topónimos a dois novos arruamentos, resultantes do
loteamento com alvará nº1/2021, localizados dentro dos limites
administrativos da freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.
2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA--------------------------------------2.1. Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do
artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)
e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da
República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por
iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar
sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as
regras de numeração dos edifícios.----------------------------------2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1
e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP,
as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos
lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da
deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais
editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à
tomada de decisão.--------------------------------------------------3. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TOPÓNIMOS------------------------- Travessa Tenente Valadim (com início na Avenida Tenente Valadim e
fim no Caminho de Ribelas);------------------------------------------ Travessa do Caminho de Ribelas (com início na Avenida Tenente Valadim
e fim no Caminho e Ribelas.------------------------------------------
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4. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em
causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que
submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental:---------i). Aprovação prévia das propostas de topónimo apresentadas;--------ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a
mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma
deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo
municipal, da atribuição dos topónimos com as denominações “Travessa
Tenente Valadim” e “Travessa do Caminho de Ribelas”;----------------iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo
Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam
determinados os seguintes procedimentos:----------------------------- Comunicação às diferentes entidades a informar sobre as designações
e localização dos novos topónimos;----------------------------------- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do
RJAL.--------------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 26/05/2022:---------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 à aprovação
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da proposta técnica e ao sancionamento da estratégia procedimental
enunciada no seu ponto 3. À consideração do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.26. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMO “RUA DE BAIXO” PARA “TRAVESSA DA
RUA DE BAIXO, NA FREGUESIA DE FAIÕES, CONCELHO DE CHAVES –
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 295/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E
MOBILIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR, SENHORA SÓNIA SALGADO, DATADA DE
26/05/2022.--------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1. Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, vem a Junta de
Freguesia de Faiões submeter à aprovação da Câmara Municipal, uma
proposta para a alteração do topónimo a um troço de um arruamento,
localizado dentro dos limites administrativos da referida Junta de
Freguesia.---------------------------------------------------------1.2. A referida proposta, aprovada em reunião da Junta de Freguesia de
Faiões, realizada no pretérito dia 24-05-2022, nos termos da ata e email que se anexa, solicita a alteração da designação de um troço da
“Rua de Baixo” para “Travessa da Rua de Baixo”, ao arruamento
cartografado nas imagens seguintes:----------------------------------

Troço do arruamento “Rua de
Baixo” proposto para alteração de
topónimo.

2.

ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA --------------------------------------
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2.1. Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do
artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)
e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da
República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por
iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar
sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as
regras de numeração dos edifícios.----------------------------------2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1
e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP,
as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos
lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da
deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais
editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à
tomada de decisão.--------------------------------------------------3. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em
causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que
submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental:---------i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Freguesia de
Faiões;------------------------------------------------------------ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a
mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma
deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo
municipal, da alteração da designação de um troço da “Rua de Baixo”
para “Travessa da Rua de Baixo”;------------------------------------iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo
Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam
determinados os seguintes procedimentos:----------------------------- Notificar o Senhor Presidente da Junta Freguesia de Faiões, da
decisão que recaiu sobre a presente informação;---------------------- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do
RJAL.--------------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 26/05/2022:---------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 à aprovação
da proposta técnica e ao sancionamento da estratégia procedimental
enunciada no seu ponto 3. À consideração do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.28. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.5. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A UM ARRUAMENTO, TRAVESSA DO CAMINHO DO
MOINHO VELHO, NA LOCALIDADE DE SAMAIÕES, FREGUESIA DA MADALENA E
SAMAIÕES, CONCELHO DE CHAVES – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 297/DPM/2022
DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR, SENHORA
SÓNIA SALGADO, DATADA DE 27/05/2022.---------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1. Através do e-mail enviado a 27-05-2022, vem a Junta de Freguesia
da Madalena e Samaiões, submeter à aprovação da Câmara Municipal, uma
proposta para a atribuição de topónimo a um arruamento na localidade
de Samaiões.-------------------------------------------------------1.2. A referida proposta, aprovada em reunião da junta de freguesia da
Madalena e Samaiões, realizada no pretérito dia 29-04-2022, nos termos
da ata que se anexa, visa atribuir a denominação de “Travessa do
Caminho do Moinho Velho”, ao arruamento cartografado nas imagens
seguintes:----------------------------------------------------------

Proposta: Travessa do Caminho do Moinho Velho

PROPOSTA: Travessa do Caminho do Moinho Velho
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2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA--------------------------------------2.1. Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do
artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)
e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da
República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por
iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar
sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as
regras de numeração dos edifícios.----------------------------------2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1
e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP,
as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos
lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da
deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais
editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à
tomada de decisão.--------------------------------------------------3. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em
causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que
submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental:---------i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Junta de Freguesia
da Madalena e Samaiões;---------------------------------------------ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a
mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma
deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo
municipal, da atribuição da denominação “Travessa do Caminho do Moinho
Velho”, ao arruamento em causa;-------------------------------------iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo
Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam
determinados os seguintes procedimentos:----------------------------- Notificar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Madalena e
Samaiões, da decisão que recaiu sobre a presente informação;--------- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do
RJAL.--------------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 27/05/2022:---------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 à aprovação
da proposta técnica e ao sancionamento da estratégia procedimental
enunciada no seu ponto 3. À consideração do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.30. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.6. PEDIDO DE
COMERCIANTES, DO
NEVES FERNANDES,
MAIOR - PROCESSO

1 LUGAR DE CARGAS E DESCARGAS PARA MORADORES E
EDF. DA RAPOSEIRA LOTE 4, EM NOME DE MARCELO ANDRE
– NA AVENIDA DA RAPOSEIRA, – FREGUESIA DE SANTA MARIA
Nº 461/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 311/DPM/2022 DA
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DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA
RUA, DATADA DE 01/06/2022.------------------------------------------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 por
vários comerciantes do Edifício da Raposeira Lote 4, sito na Avenida
da Raposeira, em Chaves, solicitando a criação de um lugar para cargas
e descargas, na referida via, próximo dos estabelecimentos comercias.
O pedido foi registado com o n.º de requerimento 1276/22, relativo ao
processo n.º 461/22 acima referido.---------------------------------2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais
previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo
Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no
Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e
ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e
tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes
medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em
anexo:-------------------------------------------------------------a)
Na Avenida da Raposeira: colocação de 1 (um) sinal de código H1a
(estacionamento autorizado), 1 (um) painel adicional modelo n.º 10 b
(“cargas e descargas”), 1 (um) painel adicional modelo n.º 7d (“dias
úteis das 9 às 19h) e marcação no pavimento com Linha amarela contínua
(LAC) com 0,10m de espessura, na delimitação do lugar com 10 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 250,00€ (duzentos e
cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO
3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do
anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações,
compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal,
aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada
sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma
postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua
colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de
sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se,
portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação
de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão
deliberativo municipal.--------------------------------------------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
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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 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 EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 01/06/2022:---------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 02/06/2022:------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra.----------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2 - ORDENAMENTO DO TERRITORIO, URBANISMO E PLANEAMENTO
2.1. 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 5. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO
URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO
USO DE PODERES SUBDELEGADOS, DR. NUNO CHAVES. -----------------------
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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 6. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI
- PROCESSO 755/20 – HERMINIO ALVES DO FUNDO – RUA CANDIDO SOTTO MAYOR
E RUA DO CANTO DO RIO - FREGUESIA DA MADALENA E SAMAIOES - INFORMAÇÃO
N.º 147/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA
TÉCNICA SUPERIOR, DR EVA BASILIO, DATADA DE 18 DE MAIO DE 2022. ----Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------O Sr. Herminio Alves do Fundo na qualidade de coproprietário, dos
prédios urbanos sito na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e Canto do
Jardim, 3,
União de Freguesias Madalena e Samaiões, concelho
de
Chaves, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 1692º
e 90º, vem através do requerimento nº 1784/21, requerer ao abrigo
do disposto nos nº 6 e 7, do artigo 112º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis, publicado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de
novembro, a redução de 15% da taxa de IMI em prédios urbanos
localizados na Área de Reabilitação Urbana – ARU, nos termos do nº 6
do artigo 112º do CIMI, mas que não se encontrem em estado de ruina,
degradados ou devolutos. ------------------------------------------1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O prédio urbano está situado na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e Canto
do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e Samaiões, concelho de
Chaves e está descrito no registo da Conservatória com os nº
1060/20171106 e nº 703/20091204 e inscrito nas respetivas matrizes
prediais urbanas sob os artigos nº 1692 e nº 90. -------------------2.
ANTECEDENTES -------------------------------------------------2.1. O Sr. Herminio Alves do Fundo apresentou projeto de arquitetura
no dia 26 de setembro de 2020 através do requerimento nº 2090/20. --2.2. O projeto foi aprovado por despacho do Sr Presidente em 26 de
agosto de 2021, com informação favorável da Unidade de Valorização do
Centro Histórico. --------------------------------------------------2.3. No dia 22 de junho de 2020 o requerente apresenta pedido para
realização de vistoria para determinar o estado de conservação dos
imóveis, tendo sido considerado pela comissão que o estado de
conservação dos imóveis, era de Péssimo (nível 1), conforme consta das
fichas de avaliação, anexas ao processo nº 755/20. ----------------3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO --------------------------------3.1. A legislação que vigorava à data do pedido formulado pelo Sr.
Herminio Alves do Fundo, não é a enunciada no presente pedido, tendo
sido alterada pela Lei nº 36/2021, de 14 de junho, o que deixou de
prever benefícios deste tipo. -------------------------------------3.2. Os benefícios fiscais que recaem sobre prédios que foram
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e
se localizam em Área de Reabilitação Urbana (ARU), são os constantes
do Estatuto dos Benéficos Fiscais nos seus artigo 45º (IMI e IMT) e
71º (dedução IRS, IVA, mais-valias e rendimentos prediais), e
regulamentada a sua atribuição pelo Município de Chaves, através do
regulamento nº 713/2020. --------------------------------------------
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3.3. Contudo, sempre que o Sr. Herminio Alves do Fundo pretender
formular pedidos referentes a benefícios ficais relativos a prédios
objeto de reabilitação e inseridos na ARU (Área de Reabilitação
Urbana), deve ter 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), pelo que,
a formalização dos pedidos deverá dar cumprimento ao estabelecido no
artigo 14º do referido Regulamento, isto é: -----------------------a) Caderneta predial do prédio; -----------------------------------b) Certidão do Registo Predial; -----------------------------------c) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social); ----------------------------------d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. --3.4. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada
no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do
artigo 5 º do Regulamento). ----------------------------------------3.5. Referir ainda que, no âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 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
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. Neste caso em concreto, os prédios ainda carecem
da vistoria final, assim, após a conclusão das obras aos prédios objeto
de reabilitação, deverá o Sr. Herminio Alves do Fundo requer vistoria
final, a fim da comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de
conservação e que este esteja dois níveis acima do atribuído
anteriormente (de acordo com a alínea b) do nº1, do artigo 45º do
referido diploma). -------------------------------------------------4. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------4.1. Em face do exposto, considera-se que o presente pedido é
extemporâneo, uma vez que o Sr. Herminio Alves do Fundo ainda não
requereu a vistoria final aos prédios que vai reconstruir, pelo que
deve quando concluídas as obras, requerer vistoria final aos prédios,
assim como, após a realização de vistoria final, proceder aos pedidos
de benefícios fiscais presentes nos artigos 45º e 71º do EBF, através
do preenchimento de requerimento, cumprindo o estabelecido no artigo
14º do Regulamento nº 713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal
em 30 de junho de 2020, acompanhado dos documentos: Cadeneta Predial
atualizada (após apresentação Mod. 1 de IMI com novo valor patrimonial
tributável - VPT), Certidão do Registo Predial, Declaração de não
divida à Segurança Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira,
escritura de compra e venda e nota de liquidação, para que o pedido
lhe seja ponderado. ------------------------------------------------4.2. Notificar o requerente da decisão praticada de acordo com o
disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo,
acompanhada da presente informação técnica. ------------------------Chaves 18 de maio de 2022 ------------------------------------------À consideração superior --------------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Eva Basílio -------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI
LOPES, DE 18.05.2022: ----------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com o
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teor da presente informação, sou a propor que superiormente seja
adotada a decisão conducente ao indeferimento do presente pedido de
certidão de redução de IMI, nos termos e para os efeitos preconizados
no item “4.concluisão”, descritos na presente informação.-----------Neste contexto, sou igualmente a propor que nos termos e para os
efeitos do preceituado nos artigos 121 e 122 do Código do Procedimento
Administrativo, se notifique o requerente, por escrito, para,
querendo, vir a processo num prazo de 10 dias dizer o que se lhe
oferecer sobre o sentido provável da decisão que acima se anuncia. –
À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO
DE 20.05.2022: -----------------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que concordo com a
mesma.-------------------------------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
23.05.2022: ---------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.4. ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DE PROJETO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR
DE COUÇO, EM LOIVOS, DE IDEIAS NATURAIS – IMOBILIÁRIA S.A. TEM PROCESSO
Nº 888/18 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 799/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR,
ARQUITETA, SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 11.04.2022. ----------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------1.
INTRODUÇÃO --------------------------------------------------1.1. A IDEIAS NATURAIS – IMOBILIÁRIA SA pelos requerimentos nº 928/22,
nº 488/22 e nº 976/22, referente ao processo nº 888/18, na qualidade
de proprietária, vem solicitar nova licença referente à reconstrução
de uma habitação unifamiliar, localizada em Couço, Loivos, na união
de freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, deste concelho de Chaves.
2.
ANTECEDENTES ------------------------------------------------2.1. Sobre o referido processo foi emitido o alvará de obras de
construção nº 196/20, com início a 2020/09/17 e termo a 2021/06/17,
com os seguintes parâmetros urbanísticos: ------------------------a)
Área de construção: 398,00 m2; --------------------------------b)
Volume de construção: 780,00 m3; ------------------------------c)
Área de implantação: 163,90 m2; -------------------------------d)
Nº de pisos: 2, 1 acima da cota de soleira; -------------------e)
Altura da fachada: 7,50 metros de altura; ---------------------f)
Nº de fogos: 1; -----------------------------------------------g)
Uso: habitação unifamiliar. -----------------------------------2.2. A 3/12/2020, emissão 1º aditamento ao alvará de obras, que
consistem em alteração das fachadas previstas com a alteração da
posição do portão de acesso e a inclusão de 6 vãos na garagem no piso
em cave. Prevê alterar ainda a configuração dos arranjos exteriores
em redor deste piso da cave. Em termos de estabilidade, prevê retirar
os pilares centrais no mesmo piso. Não alterou os parâmetros
urbanísticos aprovados. ------------------------------------------2.3. Verifica-se ainda no processo a ficha de acompanhamento de
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operações urbanísticas nº 6/2022 – ZONA SUL. ---------------------2.4. No seguimento do requerimento nº 488/22, despacho superior de
31/3/2022, que recaiu sobre a informação técnica nº 472/SCOU/2022,
solicitando ao requerente o aperfeiçoamento do seu pedido. --------3. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------3.1. A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes
elementos:
-------------------------------------------------------a) CD; -----------------------------------------------------------b)
Declaração de compatibilidade entre formato papel e formato
digital (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); --------------------c)
Alteração ao projeto de arquitetura: ---------------------------a).
Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e termo
de responsabilidade do coordenador do projeto acompanhado de
declaração da ordem dos arquitetos e seguro de responsabilidade civil
(Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ----------------------------b)
Memória descritiva e justificativa; ----------------------------c)
Peças desenhadas: ----------------------------------------------i.
Plantas, cortes e alçados do existente, do proposto e alterações;d)Aditamento ao projeto de estabilidade, acompanhado de termos de
responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros (Eng.
Armindo Jorge Batista Tomaz); ------------------------------------e)Termo de responsabilidade pela fiscalização da obra, acompanhado de
declaração da ordem dos arquitetos e seguro de responsabilidade civil
(Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ------------------------f)Plano de segurança e saúde, acompanhado de termo de responsabilidade
do autor (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ----------------g)Alvará de empreiteiro (70612 – PUB PEDRO APOLINÁRIO CONSTRUÇÕES
UNIPESSOAL LDA), acompanhado de cópia de seguro de acidente de
trabalho;
--------------------------------------------------------h) Calendarização para a execução da obra (12 meses); -----------i)Estimativa orçamental (50.000,00 €). ----------------------------4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------4.1. O requerente solicita aditamento à licença nos termos do artigo
83º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), D.L.
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. -----------------4.2.Solicita ainda uma nova licença de acordo com o artigo 72º do
mesmo regime jurídico, uma vez que já terminou o prazo estabelecido
para a licença nº 196/20 com término a 17/09/2021. ----------------5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------5.1. O pedido de aditamento ao projeto apresentado retrata: ------a)Inclusão de mais um piso, abaixo dos existentes, destinado a zona
técnica com área de 17,35 m2, com pé direito de 2,1 m2; ----------b)No piso destinado a garagem, alteração e inclusão de uma varanda e
alteração, inclusão e reposicionamento dos vãos; -----------------c)Alteração dos vãos do piso 1; ----------------------------------d)Inclusão de mais uma água no telhado. --------------------------5.2. Relativamente às alterações apresentadas, este serviço não vê
incompatibilidades com o que dispõe o plano diretor municipal para a
localização em questão, constituindo uma ampliação à área de
construção de 17,35 m2. Alterações que estão acompanhadas dos termos
de responsabilidade dos respetivos autores. Os novos parâmetros
urbanísticos serão os seguintes: ----------------------------------a) Área de construção: 415,35 m2; ---------------------------------b) Volume de construção: 780,00 m3; -------------------------------c) Área de implantação: 163,90 m2; -------------------------------d)Nº de pisos: 3, 1 acima da cota de soleira; --------------------5.3.Instrui ainda o seu pedido com os elementos relativos aos novos
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responsáveis pela execução da obra e da nova licença. ------------5.4. Deverão ser pagas as taxas decorrentes da emissão da nova licença
de construção incorporando as alterações e ampliação agora propostas,
por aplicação do regulamento de taxas devidas pelas operações
urbanísticas, Regulamento nº 314/2010, de 31 de março e no artigo 117º
do RJUE, conforme se explana no quadro seguinte: -------------------Descrição
Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
Artigo 66.º edificação
n.º 14
Alteração das fachadas dos edifícios licenciados com a
abertura, ampliação, ou fechamento de vãos e de janelas,
por m2, acresce ao valor referido em 1., por m2
n.º 16
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
n.º 17
Emissão de aditamento ao alvará
n.º 18
No caso de aditamento gerar aumento de área bruta de
construção, acresce por cada m2 adicional
TOTAL

Un.

Taxa

Valor

30

5,65
€

169,50 €

12
1

12,45
€
40,80
€

17,35 3,35
€

149,40 €
40,80 €
58,12 €
417,82 €

5.5. Assim, ------------------------------------------------------a) Considerando que o pedido de aditamento à licença, bem como da nova
licença, está instruído de acordo com os pontos nº 15 e nº 16, do
anexo I, da portaria nº 113/2015, de 22 de abril; -------------b)Considerando que não se vê incompatibilidade com o instrumento de
gestão territorial em vigor, Plano Diretor Municipal; ------------c)O pedido de aprovação do aditamento à licença estará em condições
de ser submetido a aprovação superior após o pagamento da taxa no
valor de 417,82 €. -----------------------------------------------6.
PROPOSTA DE DECISÃO -----------------------------------------6.1 Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a aprovação das
alterações apresentadas e a emissão de uma nova licença de construção
de reconstrução de habitação unifamiliar, após o pagamento das taxas
no valor de 417,82 €. ----------------------------------------------À consideração superior, -----------------------------------------Chaves, 11 de abril de 2022 ----------------------------------------A Técnica Superior, (Susana Gomes Fernandes, Arq.ª). -------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 22.05.2022: --Visto. Atento o teor da presente informação, sou a propor que
superiormente seja adotada decisão englobando a aprovação do projeto
de arquitetura referente às alterações efetuadas no decurso da
realização da operação urbanística licenciada a coberto do alvará nº
196/20, face aos elementos complementares apresentados (projeto de
especialidades), o pedido de licenciamento da respetiva operação
urbanística, devendo o mesmo ser titulado por um aditamento ao alvará
antes identificado, nos termos do preceituado no nº 7, do artigo 27º,
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO
DE 23.05.2022: -----------------------------------------------------À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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2.5. LEGALIZAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA NA RUA MARIA MANTELA
Nº 7, BAIRRO DOS AREGOS, EM SANTA MARIA MAIOR DE MÁRIO JORGE LOPES DE
SOUSA. PROCESSO Nº 366/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1100/SCOU/2022 DA
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA
SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 23.05.2022.
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------1- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 986/22, referente ao processo n.º
366/22, o Sr.º Mário Jorge Lopes de Sousa, na qualidade de
proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de ampliação1 de um edifício de habitação coletiva, com
alvará de licença n.º 737/80 e 682/89, sito, na rua Maria Mantela, n.º
7 – Bairro dos Aregos, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de
Chaves. -----------------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 588,00 m2, está inscrito
na matriz com o n.º 2862, descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 4138/20220303, da freguesia de Santa Maria Maior. -------2 – ANTECEDENTES --------------------------------------------------2.1- Loteamento titulado pelo alvará n.º 2/78, em nome de Francisco
dos Santos Silva. -------------------------------------------------2.2- Licença para obras n.º 737/80, para “construção de um prédio de
cave, r/chão e andar, com a área de 724,70 m2”; -------------------2.3- Licença para obras n.º 682/89, para “divisão da cave (criação de
2T0 e 1T1), sem aumento de área”. ---------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente: ---------------Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio; -------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal; ------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:25.000 e 1:2.000; --------------- Levantamento fotográfico ----------------------------------------- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento
das normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação
pública de caráter profissional; ----------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico; ----------------------------------------------------------- Quadro de áreas/Ficha de medição; -------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades; ------------ Levantamento topográfico à escala 1:200; ------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 200; -------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; -----------------------------------------1

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente; --------------------------------------------------------
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- Alçados à escala de 1:100; -------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ---------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ----------------- Ficha de elementos estatísticos; -------------------------------- Declaração do topógrafo; ---------------------------------------- Projeto de estabilidade; ---------------------------------------- Estudo de comportamento térmico; -------------------------------- Projeto acústico; ----------------------------------------------- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; - Projeto de águas pluviais; -------------------------------------- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores;
- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; --------- Termo de responsabilidade do autor do projeto do condicionamento
acústico; --------------------------------------------------------- Desenho de alterações; ------------------------------------------ Fatura da luz; -------------------------------------------------- Fatura da água; ------------------------------------------------- Fatura do telefone; --------------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ----------------------------- Fatura de gás; -------------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -----------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ---4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento
de legalização de obras de alteração. -----------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ---------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. --------5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação, que
se prendem com a funcionalidade do espaço interior, aumento do número
de fogos e aumento da área de implantação. O edifício de habitação
coletiva, tem uma área bruta de construção de 722,12 m2, sem aumento
da área bruta de construção, relativamente à construção licenciada ao
abrigo da lic.ª de construção n.º 737/80 e 682/89. -----------------5.2- O edifício, que pretende legalizar as obras de ampliação é uma
preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em
conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 52, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal. --------------------------5.3- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os
seguintes parâmetros urbanísticos: --------------------------------

Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências
as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou
quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em vigor
do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das
seguintes condições: ---------------------------------------------a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos
termos da lei; ---------------------------------------------------b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade
competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as
respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado
ou sido revogadas ou apreendidas. -------------------------------2
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- Área do lote = 588,00 m2; ---------------------------------------- Área de implantação = 263,12 m2; --------------------------------- Área bruta de construção da habitação = 722, 12 m2; -------------- Número de pisos = 3; -------------------------------------------- Utilização prevista = habitação coletiva (3 T1+1 T0 + 2T3 + 2T3);
- Número máximo de fogos = 8; ------------------------------------- Cércea = 6,21 metros; ------------------------------------------- Volumetria = 1.936,86 m3; --------------------------------------5.4- As alterações no edifício de habitação coletiva, são ao nível do
projeto de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto
licenciado, ao abrigo da licença de obras n.º 737/80 e 682/89, uma vez
que as obras incidem, em alterações interiores (designadamente, com a
possibilidade de criação de mais dois fogos), aumento da área de
implantação (pela construção de uma garagem), sem aumento da área de
construção, altura e alinhamentos licenciados. --------------------5.5- O edifício de habitação coletiva, com a área bruta de construção
de 722,12 m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação, não
consubstancia, a dispensa de apresentação dos elementos/documentos
técnicos previstos no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril,
enquadrando-se o pedido de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C,
do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ficando deste
modo, dispensado da vistoria prévia prevista, para os procedimentos
de legalização de operações urbanísticas. -------------------------5.6- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a “habitação
coletiva”, há a referir que, se enquadra no disposto na alínea a), do
n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1, possuem já ou
estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista, sendo certo que,
não há alteração de uso relativamente à construção preexistente. -5.7- Pelo facto de estarmos, em presença de uma parcela de terreno
inserida em loteamento (alvará 2/78), o projeto foi apreciado, tendo
por base a deliberação camarária tomada, sobre a matéria, em reunião
ordinária da câmara municipal de Chaves, do dia 18 de março de 2011,
a qual, tem os seus efeitos e ou latitude circunscritos,
exclusivamente, aos loteamentos e ou edificações projetadas nos lotes,
juridicamente, constituídos, e cujo título não se encontra registado
na Conservatória do Registo Predial, o que é o caso em apreciação. -6 – RESPONSABILIDADE -----------------------------------------------6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto e dos
projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ----7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ---------------------7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas
urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de
construção preexistente. -----------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de
142,35 euros. -----------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 142,35 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------
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8.1- Considerando, que o edifício de habitação coletiva, se situa em
local, onde predominam esta tipologia de construções e que o seu estado
atual de conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta
forma com alguma naturalidade no meio em que se insere. -----------8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, em obras de
ampliação de um edifício destinado “habitação coletiva”, compagina-se
com os afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os
alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da
cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita
as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º
da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal
de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18
de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------8.3 – O edifício de habitação coletiva, é servida por arruamento
público pavimentado a betuminoso e possui ligação à rede pública de
água e esgotos. ---------------------------------------------------8.4
-Constatando-se,
que
são
apresentados,
todos
os
elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria
113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no
n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e
da Edificação, ficando deste modo dispensada, a vistoria prévia,
prevista
para
os
procedimentos
de
legalização
de
operações
urbanísticas. -----------------------------------------------------8.5 - Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do
processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção
e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação coletiva”, estando,
desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o título a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. ------------------------------9- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:
---------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo; ---------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel; ------------------------------c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação de um edifício de habitação
coletiva, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14,
do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da
Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------ANEXO I ------------------------------------------------------------CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------QUADRO I ------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas administrativas
----------------------------(art.º 66 da subseção IV)
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Descrição
Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV
Subsecção
IV

EDIFICAÇÕES

Artigo 66.º
n.º 1
n.º 3

Taxa

Valor

EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação
prévia (taxa geral)
Para habitação multifamiliar, por fogo

a)
Até 100 m2
b)
De 101 m2 a 150 m2
c)
Superior a 150 m2
Art.76,
n.º6

Un.

Vistorias
TOTAL

0
0
1
0

74,05
€
79,75
€
85,45
€
56,90
€

0,00 €
0,00 €
85,45 €
56,90 €
142,35 €

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………………………………………………….∑ 142,35 €
À Consideração Superior, -------------------------------------------Chaves, 23 de Maio de 2022 -----------------------------------------A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. -------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 25.05.2022: ----A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. À consideração superior. ------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.
NUNO CHAVES, DATADO DE
26.05.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.6. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO BAIRRO DA CONCÓRDIA Nº 9
EM SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE DE CACILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. PROCESSO
Nº 270/22 – INFORMAÇÃO Nº 1096/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA
CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 23.05.2022. --------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I– Pretensão -------------------------------------------------------A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de uma habitação
unifamiliar composta por 2 pisos, e com área bruta de construção de
180,00 m2, num terreno sito no Bairro da Concórdia n.º 9 – Santo
António de Monforte, em Chaves. -----------------------------------II – Localização --------------------------------------------------A edificação localiza-se no Bairro da Concórdia n. º9 – Santo António
de Monforte, em Chaves. -------------------------------------------III- Enquadramento Urbanístico ------------------------------------3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável ------------------3.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º
270/22 – o terreno situa-se de acordo com a Planta de Ordenamento do
Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor na Classe 1- Espaços Urbanos e
Urbanizáveis, e na categoria 1.3- Outros Aglomerados. --------------
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3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação --------------------------------------------------------O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei
136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto
no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE). ----------IV – Descrição da Intervenção
---------------------------------O requerente pretende a legalização nos termos do disposto no n.º4 do
artigo 73-C do RMUE, e o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a
habitação unifamiliar com emissão da licença especial de legalização,
em virtude de a obra não se encontrar ainda concluída. -------------A requerente pretende legalizar as obras na edificação, nomeadamente
a reconstrução da habitação unifamiliar composta por 2 pisos (área de
180,00 m2), com obras- Licença Especial de Legalização. -----------Refere que o prédio urbano com área de 225,00 m2 e o levantamento
topográfico, bem como a memória descritiva apresentada refere que o
terreno possui uma área de 225,00 m2. ----------------------------V –Análise Processual --------------------------------------------Através do requerimento n.º737/22, a requerente solicita a legalização
nos termos do disposto no n. º4 do artigo 73-C do RMUE, e o preceituado
no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar, com emissão
de licença especial de legalização dado o mesmo contemplar obras. -No processo em causa encontra-se o projeto de arquitetura e termos de
responsabilidade de acordo com a legislação aplicável ao pedido em
apreço, sendo possível a legalização, dado que cumprem os parâmetros
urbanísticos previstos nos instrumentos de gestão territorial e as
normas legais aplicáveis. -----------------------------------------A legalização da edificação existente, com execução de obras,
enquadra-se no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no n.º 4 do
art.º 73-C do RMUE, com a emissão de licença especial de Legalização.
Considerando que todos os elementos que compõem o projeto apresentado
estão em conformidade com o projeto proposto para a sua legalização e
execução da obra; -------------------------------------------------Considerando que a requerente se encontra a proceder ao registo da
edificação junto da conservatória de registo predial, informa-se que
deverá apresentar o registo predial antes da emissão do alvará, como
consta do processo certidão de teor matricial. ---------------------VI – Responsabilidade ---------------------------------------------O projeto de arquitetura está instruído nos termos e disposto no n.º
8 do artigo 20.º do RJUE, constituindo assim, garantia bastante do
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. --------VII – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão ----------Considerando
que
o
projeto
de
arquitetura
e
especialidades
apresentados se encontra em conformidade com o disposto no n.º 1 do
artigo 20.º do Dec. -Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como
fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes do n.º 15 do
Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril. -------------------Considerando que o projeto de arquitetura apresentado se adequa com
as normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente a inserção
urbana, com o regulamento do PDM. ---------------------------------Considerando que fazem parte dos processos os projetos de
especialidades, inerentes às obras a legalizar; -------------------Considerando que o procedimento de emissão da licença especial de
legalização a que se refere o n.º 4 do artigo 73º.-C do RMUE, deverá
ser instruído, em tudo o que se refere às obras a executar, com os
elementos definidos na Portaria 113/15, em conformidade com o
preceituado no nº.18 do retrocitado artigo. ------------------------VIII – Proposta de Decisão ------------------------------------------

F. 295
_____________________

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada
ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado
no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos
legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste
assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão
administrativo; ---------------------------------------------------1- Propor a emissão da competente decisão administrativa de aprovação
de licença especial de legalização de habitação com área bruta de
construção de 180,00, composta por 2 pisos. -----------------------2- Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de Legalização das duas varandas, o interessado
deverá, nos termos do preceituado no n.º 4 e 13, do artigo 73.º-C, do
Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer a sua
emissão de alvará de licença especial de legalização, dando
cumprimento ao ponto 1 do artigo 76.º do RJUE, instruído de acordo com
o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, nomeadamente os seguintes
elementos: --------------------------------------------------------n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei
n.º 100/97, de 13 de setembro; ------------------------------------o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de
obra e pelo diretor de obra; --------------------------------------q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra; -----------------r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; ----------------s) Plano de segurança e saúde; ------------------------------------t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013,
de 24 de julho. ---------------------------------------------------Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos
de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de
obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do
anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. ------------IX – Das Taxas Devidas para a realização, reforço e manutenção de
infraestruturas urbanísticas -------------------------------------Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das
operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de
liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou
compensações, para além dos inerentes custos administrativos
relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas são
objeto de cálculo ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do
Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010). --Taxa de infraestruturas urbanísticas
(T)
QUADRO I
s/n

REDE VIÁRIA

Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa
- Granito (calçada a cubos)
Passeios
- Lancil (Betão)

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

larg.

custos (C)
C/m
C/m2

0
5,0

14,21
13,08

Custo (C)
0,00
65,40

€/m
€/m

0
1

17,63
21,61

0,00
21,61

€/m
€/m

1
0

34,12
45,49

34,12
0,00

€/m
€/m

121,13

€/m

17,00

ml

C - custo das obras existentes na via
pública / m
m - frente do terreno que confronta
com a via pública
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Moradia unifamiliar
- alínea a) do n.º 1 do artigo
24.º
TOTAL
=

T = C x m x 0,25

514,80

€

X – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará -----De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto
no artigo 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a
aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes
mapas de medição: --------------------------------------------------Descrição

Un.

Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV

EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras
de edificação
Emissão de alvará de licença ou admissão de
comunicação prévia (taxa geral)
Para habitação unitifamiliar e bi-familiar, por
fogo

Artigo 66.º
n.º 1
n.º 2
a)
b)
c)
n.º 16

Taxa

Valor

68,40 €

Até 250 m2

1

79,75 €

79,75 €

De 251 m2 a 500 m2

0

91,10 €

0,00 €

102,60 €

0,00 €

12,45 €

149,40 €

0
Superior a 500 m2
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12

297,55 €

TOTAL
Taxa
de
infraestruturas
514,80 €
urbanísticas
Taxas administrativas

297,55 €

Valor global da liquidação de
812,35 €
taxas

À Consideração Superior, -----------------------------------------Chaves, 23 de Maio de 2022 ---------------------------------------A Técnica Superior, (Conceição Martins, Engª.). ------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 25.05.2022: ---A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. À consideração superior. ------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.
NUNO CHAVES, DATADO DE
26.05.2022: ------------------------------------------------------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. --------------------------------------------VI
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
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1.1. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS
PÚBLICAS DENOMINADO: “REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES
PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13)”. ARTIGO 290.º- A DO
CCP. --------------------------------------------------------------Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado
em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7 -—-DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.2. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“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 1
– BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE DA RAIA” E NOMEAÇÃO DO
RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA.-----------------Foi presente a informação nº 322/2022, 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 República – 2.ª Série, nº 33 de 16 de fevereiro de 2022, concurso
público, tendo como objeto a 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) – Lote 1 –
Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde da Raia”.---------------2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 31 de março de 2022, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “António & João Teixeira, Lda.”, a execução da referida
empreitada.--------------------------------------------------------3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 64.396,00€ (Sessenta e quatro mil, trezentos
e noventa e seis Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor, com o prazo de execução da obra 90 dias.---------------------4
- O adjudicatário, apresentou, o Plano de Segurança e Saúde no
Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.-----------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis. ---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra.-----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º
Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser
aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado,
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições
iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados
novos riscos. -------------------------------------------------------
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III - Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;--------------2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior Eng.º
Vítor Pereira;-----------------------------------------------------3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação;----------------------------------------4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 31 de maio de 2022.----------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)-----------------------------------Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.3. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“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 4
– BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO” E NOMEAÇÃO DO
RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA.-----------------Foi presente a informação nº 322/2022, 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 República – 2.ª Série, nº 33 de 16 de fevereiro de 2022, concurso
público, tendo como objeto a 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) – Lote 4 –
Beneficiação da Escola Secundária Dr. António Granjo”.--------------2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 31 de março de 2022, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “António & João Teixeira, Lda.”, a execução da referida
empreitada.--------------------------------------------------------3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 208.799,00€ (Duzentos e oito mil, setecentos
e noventa e nove Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor, com o prazo de execução da obra 150 dias.--------------------4 – O adjudicatário, apresentou, o Plano de Segurança e Saúde no
Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.-----------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
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mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis. ---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra.-----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º
Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser
aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado,
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições
iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados
novos riscos. ------------------------------------------------------III - Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;---------------2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior Eng.º Vítor
Pereira;-----------------------------------------------------------3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação;----------------------------------------4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 31 de maio de 2022.----------------------A Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)-----------------------------------Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.4. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“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 6
– BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO, N.º 1 DE SANTO AMARO” E
NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA.----Foi presente a informação nº 323/2022, 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 República – 2.ª Série, nº 33 de 16 de fevereiro de 2022, concurso
público, tendo como objeto a 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) – Lote 6 –
Beneficiação da Escola Básica do 1.º ciclo, n.º 1 de Santo Amaro”.--2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 31 de março de 2022, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “CPW – Engenharia, Lda.”, a execução da referida empreitada.
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3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 62.154,86€ (Sessenta e dois mil cento e
cinquenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido do
valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de execução da obra
150 dias.----------------------------------------------------------4 – O adjudicatário, apresentou, o Plano de Segurança e Saúde no
Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.-----------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis. ---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra.-----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª
Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de
ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser
atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as
condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou
identificados novos riscos.-----------------------------------------III - Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------5. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;---------------6. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior Eng.ª
Madalena Branco;---------------------------------------------------7. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação;----------------------------------------8. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 02 de junho de 2022.---------------------A Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)-----------------------------------Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.5. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES – TRABALHOS COMPLEMENTARES. -------Foi presente a informação nº 304/2022, 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 126 de 4 de julho de 2019, concurso público
tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “REDE DE
GEOTERMIA DE CHAVES”.------------------------------------------------
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 3 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou
à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras
Publicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.-----------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 1 de
setembro de 2020.---------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.095.902,94 € (um milhão
e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e quatro
cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar:-----------------------------------------------• Prazo de execução da obra: 365 dias.----------------------------• Data da consignação: 14/12/2020---------------------------------• A comunicação da aprovação do PSS para a fase de execução da
obra:23/12/2020----------------------------------------------------5. Para cumprimento das obrigações contratuais, como garantia da
execução dos trabalhos, o adjudicatário presta a favor do dono de
obra, a garantia bancária N00415201, emitida pelo Novo Banco, S.A.,
no dia 12/08/2020, no valor de 54 795,15€, correspondendo a 5% do
valor dos trabalhos do contrato e para reforço de caução, ficam retidos
5% dos valores de cada auto de medição.-----------------------------6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 1 de abril de 2021, o Município de Chaves aprovou a
proposta de trabalhos complementares, no valor de 21.001,62€ (sem
IVA), com um prazo de execução de 15 dias e cujo contrato foi assinado
no dia 19 de abril de 2021.-----------------------------------------7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 24 de junho de 2021, o Município de Chaves aprovou
a proposta de trabalhos complementares, no valor de 30.964,86€ (sem
IVA), com um prazo de execução de 30 dias e cujo contrato foi assinado
no dia 9 de julho de 2021.------------------------------------------8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 20 de janeiro de 2022, o Município de Chaves aprovou
a proposta de trabalhos complementares (3º adicional), no valor de
45.630,80€ (sem IVA), com um prazo de execução de 60 dias e cujo
contrato foi assinado no dia 31 de janeiro de 2022.-----------------9. O projeto tem por objetivo a construção e expansão da rede urbana
de calor de Chaves, com base no aproveitamento do recurso geotérmico
existente e inclui a ligação a 20 novos edifícios consumidores de
energia térmica para satisfação de necessidades de aquecimento
ambiente e quando aplicável, de preparação de águas quentes
sanitárias. -------------------------------------------------------A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor,
através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central
geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e instalação
de novo sistema de gestão técnica centralizada.---------------------A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos
edifícios consumidores atualmente previstos (alguns ainda em fase de
projeto de construção nova ou de remodelação) em numero total de 24.II – Fundamentação -------------------------------------------------1. Trabalhos complementares ---------------------------------------i) O
acompanhamento
arqueológico
pressupõe
o
acompanhamento
permanente de todos os trabalhos que envolvam a abertura de valas bem
como todos os trabalhos que impliquem o revolvimento do solo e subsolo.
Do mesmo modo, a sondagem manual pressupõe a realização de escavação
por meios manuais, com a metodologia mais adequada às situações em
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presença, até ao substrato rochoso, nível freático ou estruturas
arqueológicas. Desenvolvendo-se os trabalhos de abertura de valas no
centro histórico de Chaves, tem-se deparado com o aparecimento de
várias
estruturas
enterradas,
com
relevância
arqueológica,
caraterísticas distintas e potencial cientifico e patrimonial,
nomeadamente,
muros
monumentais,
colunas,
ombreiras,
material
laterício e outras, que requerem obrigatoriamente o alargamento da
área a escavar, para a necessária caraterização, contextualização,
estudo e conservação do espólio arqueológico encontrado. Neste
contexto, os trabalhos complementares, respeitantes ao acompanhamento
arqueológico realizado durante todos os trabalhos de desaterro e
abertura de valas, bem como a realização de sondagens arqueológicas,
foram sempre impostos e acompanhados pelas entidades tutelares, DRCN
(Direção Regional de Cultura do Norte) e Direção Geral Património
Cultural (DGPC).---------------------------------------------------ii) Junto à Igreja Matriz, na sequência das escavações efetuadas, foram
encontrados esqueletos e ossários que, tal como é procedimento normal
e imposto pelas entidades tutelares, têm de ser sujeitos a tratamento
e posterior estudo, que ficará registado no relatório mensal de
arqueologia. O preço unitário para tal trabalho encontra-se previsto
na declaração de trabalhos de arqueologia, apresentado na proposta da
entidade executante e é de 400,00€ por unidade, não incluindo o IVA.
iii) Na central de geotermia, de modo a permitir a interligação do
balneário termal com a unidade GTC (gestão técnica centralizada) agora
instalada, torna-se indispensável adaptar os três circuitos fechados
de geotermia existentes no balneário termal, com o coletor de saída e
coletor de entrada agora instalados, incluindo a interligação com o
permutador e unidade GTC, ambos existentes. Para tal, resultam
trabalhos complementares, nomeadamente, o fornecimento e montagem de
bombas circuladoras, coletores, e respetivas ligações, de acordo com
mapa de medições e esquema de montagem, que junto se anexam. Esta
alteração é essencial para a eficácia no consumo de energia necessária
ao bom funcionamento do balneário termal, permitindo igualmente, a
redução nos custos de manutenção, dada a substituição de seis bombas
circuladoras para duas.---------------------------------------------2. Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades ---Trabalhos Complementares – A par da verificação dos limites impostos
pelo CCP em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à verificação
do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos
complementares, por força do disposto no artigo 378º do referido
diploma. Do mesmo modo, o dono de obra é responsável pelo pagamento
dos trabalhos complementares, cuja execução ordene ao empreiteiro.
Tais trabalhos, não podem ser objeto de uma empreitada autónoma, visto
verificar-se uma relação de indispensável complementaridade, uma vez
que sem esses trabalhos, o resultado da obra, não realizaria de modo
satisfatório, o objetivo de interesse publico, que se pretende
realizar. Deste modo a decisão sobre a sua execução, compete ao dono
de obra, pelo que a responsabilidade dos mesmos também.-------------3. Conclusão-------------------------------------------------------1. Tendo em consideração que se trata, de trabalhos estritamente
necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda
certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior
acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o
apuramento dos custos, tendo-se obtido, o seguinte:-----------------Trabalhos Complementares com preços contratuais no valor total de
9.875,90€ e representam 0,90% do valor contratual.-------------------
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Trabalhos Complementares com preços acordados no valor total de
25.928,35€ e representam 2,37% do valor contratual.-----------------Os valores apresentados, não incluem o IVA--------------------------2. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários
contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários
acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos,
tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças
escritas, que compõem a presente informação. -----------------------3. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as
medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários
correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os
preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de
anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos.
Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais
como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as
acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e
condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos,
diretos e indiretos.------------------------------------------------4. O somatório do preço dos trabalhos complementares, apurados até à
data, incluindo a presente proposta, corresponde ao montante de
133.401,53€,
e
representam
12,17%
do
valor
da
adjudicação,
verificando-se assim o respeito pelo limite imposto pelo artigo 370º
do CCP.------------------------------------------------------------III- Da Proposta em sentido estrito --------------------------------1. Considerando que o dono de obra é responsável pelo pagamento dos
trabalhos complementares cuja execução ordene ao empreiteiro, de
acordo com o nº 1 do Artigo 378º, do CCP;---------------------------2. Considerando o previsto na alínea a) do n.º 2 do Artigo 370.º do
Código dos Contratos Públicos, o Dono de Obra pode ordenar a execução
de Trabalhos Complementares ao empreiteiro caso a mudança do
cocontratante
não
possa
ser
efetuada
por
razões
técnicas,
designadamente em função da necessidade de assegurar a permutabilidade
ou interoperabilidade com equipamentos, serviços ou instalações
existentes;--------------------------------------------------------3. Considerando o previsto no Artigo 373.º e 374.º do Código dos
Contratos Públicos, o prazo necessário para a execução dos trabalhos
complementares, é de 35 dias, devendo o prazo de execução da obra, ser
prorrogado, com efeitos a partir de 6 de junho de 2022;-------------4. Propõe-se o seguinte procedimento:------------------------------i. Submeter a proposta de Trabalhos Complementares à aprovação do
Órgão Executivo Municipal;------------------------------------------ii. Aprovação dos trabalhos complementares no valor de 35.804,25€
(trinta e cinco mil oitocentos e quatro euros e vinte e cinco
cêntimos), não incluindo o IVA, que representam 3,27% do valor
contratual;--------------------------------------------------------iii. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 35 dias,
de acordo com o artigo 373º do CCP e tendo como fundamento a
especificidade e imprevisibilidade dos mesmos, também sujeitos, a
exigências de entidades externas (DGPC, DRCN) e ainda a dificuldade
na entrega célere dos materiais; -----------------------------------iv. Caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o
Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato
através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar
previamente o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço de
caução, no valor de 1.790,21€ (mil setecentos e noventa euros e vinte
e um cêntimos), que representa 5% do valor dos trabalhos, destinada a
garantir a celebração do contrato de trabalhos complementares; ------
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v. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da
obrigação de executar os referidos trabalhos;-----------------------vi. O valor da proposta, deverá ser publicitado no portal dos contratos
públicos de acordo com o previsto no nº1 do artigo 315º do CCP.-----É tudo quanto me cumpre informar.-----------------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 31 de maio de 2022------------------------------------------A Técnica Superior--------------------------------------------------(Madalena Branco)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO 4.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 25/2020, PARA EXECUÇÃO DA
EMPREITADA “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” – TRABALHOS COMPLEMENTARES
A 1 de setembro de 2020, foi celebrado um contrato para execução da
empreitada, “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de € 1.095.902,94
(um milhão e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e
quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado
nos serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob
o n.º 25/2020, com a empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de
Construção e Obras Públicas, S. A.”, pessoa coletiva n.º 500 719 616,
o qual foi submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o
número de processo 2855/2020, tendo obtido “visto com recomendações”,
em 11 de novembro de 2020. -----------------------------------------A 19 de abril de 2021, foi celebrado um contrato adicional da referida
empreitada, relativo à execução de trabalhos complementares, pelo
valor de € 21.001,62 (vinte e um mil, um euro e sessenta e dois
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do
aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 1 de abril de 2021,
na sequência da Informação/Proposta n.º 144/2021, da Divisão de Obras
Públicas, datada do dia 24 de março de 2021, que se encontra registado
nos mesmos serviços municipais, sob o n.º 17/E/2021. ---------------Posteriormente, a 9 de julho de 2021, foi celebrado um segundo contrato
adicional, também relativo à execução de trabalhos complementares,
pelo valor de € 30.964,86 (trinta mil, novecentos e sessenta e quatro
euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, conforme aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 24
de junho de 2021, na sequência da Informação/Proposta n.º 294/2021,
da Divisão de Obras Públicas, datada do dia 18 de junho de 2021, o
qual se encontra registado nos mesmos serviços municipais, sob o n.º
36/E/2021. --------------------------------------------------------A 31 de janeiro de 2022, foi celebrado um novo contrato adicional da
referida empreitada, relativo à execução de trabalhos complementares,
pelo valor de € 45.630,80 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta
euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos
termos do aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 20 de
janeiro de 2022, na sequência da Informação/Proposta n.º 593/2022, da
Divisão de Obras Públicas, datada do dia 13 de dezembro de 2022, que
se encontra registado nos mesmos serviços municipais, sob o n.º 3E/2022. -----------------------------------------------------------O projeto da referida empreitada tem por objeto a construção e expansão
da rede urbana de calor de Chaves, com base no aproveitamento do
recurso geotérmico existente, e inclui a ligação a 20 novos edifícios
consumidores de energia térmica, para satisfação de necessidades de
aquecimento ambiente e, quando aplicável, de preparação de águas
quentes sanitárias. ------------------------------------------------A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor,
através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central
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geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e na
instalação de novo sistema de gestão técnica centralizada. ---------A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos
edifícios consumidores atualmente previstos, em número total de 24,
embora alguns ainda em fase de projeto de construção nova ou
remodelação. ------------------------------------------------------Trabalhos complementares -------------------------------------------•
No âmbito desta empreitada existe acompanhamento arqueológico o
que pressupõe o acompanhamento permanente de todos os trabalhos que
envolvam a abertura de valas, bem como todos os trabalhos que impliquem
o revolvimento do solo e subsolo. Do mesmo modo, a sondagem pressupõe
a realização de escavações por meios manuais, com a metodologia mais
adequada às situações em presença, até ao subsolo rochoso, nível
freático ou estruturas arqueológicas. Na sequência dos trabalhos de
abertura de valas no centro histórico de Chaves, têm aparecido várias
estruturas enterradas, com relevância arqueológica, características
distintas e potencial científico e patrimonial, nomeadamente, muros
monumentais, colunas, ombreiras, material laterício e outras, que
requerem, obrigatoriamente, o alargamento da área a escavar, para a
necessária caracterização, contextualização, estudo e conservação do
espólio arqueológico encontrado. Neste contexto, os trabalhos
complementares respeitantes ao acompanhamento arqueológico realizado
durante toda a fase de desaterro e abertura de valas, bem como a
realização de sondagens arqueológicas, foram sempre impostos e
acompanhados pelas entidades tutelares, DRCN (Direção Regional de
Cultura do Norte) e DGPC (Direção Geral do Património Cultural). ---•
Junto à Igreja Matriz, na sequências das escavações efetuadas,
foram encontrados esqueletos e ossários que, tal como é procedimento
normal e imposto pelas entidades tutelares, têm de ser sujeitos a
tratamento e posterior estudo, que ficará registado no relatório
mensal de arqueologia, O preço unitário para tal trabalho encontra-se
previsto na declaração de trabalhos de arqueologia, apresentado na
proposta da entidade executante, e é de € 400,00 por unidade, IVA não
incluído. ---------------------------------------------------------•
Por sua vez, na central de geotermia, de modo a permitir a
interligação do balneário termal com a unidade GTC (gestão técnica
centralizada) agora instalada, torna-se indispensável adaptar os três
circuitos fechados de geotermia existentes no balneário com o coletor
de saída e o coletor de entrada agora instados, incluindo a
interligação com o permutador e unidade GTC, ambos existentes. Para
tal, resultam trabalhos complementares, nomeadamente, o fornecimento
e montagem de bombas circuladoras, coletores e respetivas ligações,
de acordo com a mapa de medições e esquema de montagem, que junto se
anexam. Esta alteração é essencial para a eficácia no consumo de
energia necessária ao bom funcionamento do balneário termal,
permitindo igualmente a redução nos custos de manutenção, devido à
alteração do número de bombas circuladoras, que passou de seis para
duas. -------------------------------------------------------------Determinação de responsabilidade -----------------------------------•
A par da verificação dos limites impostos pelo Código dos
Contratos Públicos (CCP), em matéria de aumento da despesa, procedeuse à verificação do regime de responsabilidade aplicável aos
respetivos trabalhos complementares, por força do disposto no artigo
378.º do referido diploma. Tais trabalhos não podem ser objeto de uma
empreitada autónoma visto verificar-se uma relação de indispensável
complementaridade uma vez que, sem esses trabalhos, o resultado da
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obra não realizaria de modo satisfatório o objetivo de interesse
público que se pretende. Deste modo a decisão sobre a sua execução
compete ao dono da obra, pelo que a responsabilidade dos mesmos,
também. -----------------------------------------------------------Conclusão ---------------------------------------------------------De acordo com a estimativa orçamental, o total dos trabalhos
complementares, estritamente necessários à conclusão da obra e dela
indissociáveis, cuja não execução ou execução numa fase posterior,
acarretaria custos acrescidos para o dono da obra, ascende ao valor
de € 35.804,25 (trinta e cinco mil, oitocentos e quatro euros e vinte
e cinco cêntimos), IVA não incluído, representando 3,27% do valor
contratual, sendo: -------------------------------------------------(i) Trabalhos complementares com preços contratuais - € 9.875,90 (nove
mil, oitocentos e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), IVA não
incluído, representando 0,90% do valor contratual; -----------------(ii) Trabalhos complementares com preços acordados - € 25.928,35 (vinte
e cinco mil, novecentos e vinte e oito euros e trinta e cinco
cêntimos), IVA não incluído, representando 2,37% do valor contratual.
Neste pressuposto, o somatório dos trabalhos complementares, inerentes
à presente empreitada, apurados até à data, corresponde ao valor de €
133.401,53 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e um euros e
cinquenta e três cêntimos), e representam 12,17% do valor da
adjudicação, encontrando-se, assim, salvaguardado o respeito pelo
limite imposto pelo artigo 370.º do CCP. ---------------------------Pelo, anteriormente, exposto, torna-se necessário promover uma
modificação objetiva ao retro identificado contrato. ---------------Assim, ------------------------------------------------------------No dia …….. de ………… de 202…., celebram o 4.º adicional ao contrato
relativo à execução da empreitada designada “Rede de Geotermia de
Chaves” – Trabalhos Complementares, nos termos do aprovado em reunião
do executivo municipal, do dia …… de ……………….. de 202….., na sequência
da Informação/Proposta n.º …………….., da Divisão de Obras Públicas,
datada do dia …… de ………….. de 202.... -----------------------------Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551,
representado …………………………….., (estado civil), natural da freguesia de
…………………, concelho de ……………….., com domicílio necessário no Edifício
dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves, com poderes
conferidos pela retro citada deliberação camarária, ----------------E -----------------------------------------------------------------Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede …………………………, Pessoa Coletiva n.º
……………………….., com o mesmo número de matrícula na Conservatória do
Registo Comercial de ………………….., titular do Alvará de Construção n.º
……………………, com o capital social de ………………… euros, legalmente
representada por ………………………, (estado civil), natural de ……………..,
residente ………………………, titular do cartão de cidadão n.º ………………., válido
até ………………….., emitido pelas entidades competentes da República
Portuguesa, na qualidade de ………………………, conforme poderes constantes na
……………………, documento que fica arquivado no processo respetivo ao
presente contrato adicional. ---------------------------------------Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares
referentes à empreitada “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de
€ ………………….. (…………………………..), acrescido de IVA à taxa legal. ---------Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------(Prazo de execução) -------------------------------------------------
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O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ………… (……………)
dias. -------------------------------------------------------------Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo
resultante deste contrato cabimento na rúbrica com a seguinte
classificação: Económica: ………….; Cabimento n.º …………….., de ………………..
2. Com o presente contrato adicional 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,
na suas redações atuais. -------------------------------------------Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo
contratante) ------------------------------------------------------Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo
contratante presta, a favor do primeiro contratante, uma caução,
através de ……………………., efetuado …………………….., em …………….., através
………………., no valor de € 1.790,21 (mil, setecentos e noventa euros e
vinte e um cêntimos), correspondente a 5% do valor dos trabalhos
complementares, objeto do presente contrato. -----------------------Cláusula 5.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 6.ª -------------------------------------------------------(Legislação aplicável) ---------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante
legislação aplicável. ----------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------(Disposições finais) -----------------------------------------------1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional,
serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor
para o processamento das despesas públicas. ------------------------2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por
deliberação camarária do passado dia …………………. ----------------------3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação
contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade
Tributária. -------------------------------------------------------4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um
exemplar para cada um dos contratantes. ----------------------------Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 1 de
setembro de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º
25/2020, com as alterações introduzidas pelos 1.º, 2.º e 3.º contratos
adicionais, registados nos serviços municipais – UCE, sob os n.os
17/E/2021, 36/E/2021 e 3-E/2022, respetivamente. -------------------O Primeiro Contratante: --------------------------------------------O Segundo Contratante: ---------------------------------------------Contrato n.º ……-E/202……. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.06.02. –
A presente informação / parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. A consideração
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superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.6. AQUAE SALUTEM COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO – SUSPENSÃO
PARCIAL DOS TRABALHOS ----------------------------------------------Foi presente a informação nº 328/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como
objeto a adjudicação da empreitada “Aquae Salutem – Complexo
Hidrodinâmico e Área de Apoio”.-------------------------------------2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 19 de outubro de 2021,
o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros – Empreitadas,
Sociedade de Construção. e Obras Públicas S.A.” a execução da referida
empreitada.--------------------------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 3 de
dezembro de 2021.---------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.619.900,00€ (Um milhão,
seiscentos e dezanove mil e novecentos euros), acrescido do valor do
I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes
condições:---------------------------------------------------------• Prazo de execução da obra: 365 dias.----------------------------5. O auto de consignação é de 8 de fevereiro de 2022.--------------6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 22 de fevereiro
de 2022.-----------------------------------------------------------7. O adjudicatário vem solicitar a suspensão parcial dos trabalhos
alegando para o efeito as seguintes razões:-------------------------i) Os trabalhos de demolição do interior do edifício só se tornaram
possíveis após o dia 6 de abril;------------------------------------ii) O abate de árvores no exterior impediu o início dos trabalhos de
escavação;---------------------------------------------------------iii) Foram detetadas, no dia 23 de maio, duas linhas de geotermia que
colidem com o local de escavações para o complexo hidrodinâmico;----iv) As sondagens arqueológicas têm condicionado a execução dos
trabalhos de escavação, não havendo até à presente data qualquer
previsão temporal em relação à sua conclusão.-----------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1 – A obra, no exterior, iniciou com a execução das sondagens
arqueológicas, tendo numa delas surgido uma estrutura parcial em
pedra, tendo-se na altura determinado que, na altura da escavação para
a piscina, se procederia ao seu alargamento para melhor análise e
registo da mesma.---------------------------------------------------2 – Na sequência dos procedimentos anteriores, foram detetados
vestígios arqueológicos de relevante interesse que obrigaram à
ampliação da área de estudo, sendo o resultado imprevisível e não se
podendo estimar com exatidão a sua conclusão.-----------------------3 – Relativamente ao abate de árvores, este terminou no dia 16 de
maio, não constituindo atualmente um obstáculo ao desenvolvimento dos
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trabalhos, bem como os trabalhos no interior – área de apoio, que
também não têm impedimentos.----------------------------------------4 – No que concerne às tubagens que integram o abastecimento de água
quente a uma unidade hoteleira, estes, dado que são provisórios, serão
substituídos logo que a rede geral de geotermia se encontre a
funcionar.---------------------------------------------------------5 – Desta forma, verifica-se que as escavações arqueológicas se
encontram a condicionar a execução dos trabalhos de estruturas de
betão e os subsequentes, podendo a existência das tubagens de geotermia
vir a perturbar o normal desenvolvimento dos trabalhos, caso não sejam,
entretanto, retirados.---------------------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------1 - Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a aprovação da
suspensão parcial dos trabalhos, ao abrigo do disposto no artigo 365º,
não implicando a assunção de encargos por parte do Município. Tal
suspensão deverá começar a produzir efeitos a partir da data na qual
se deram como terminadas as sondagens arqueológicas, ou seja, 18 de
março. ------------------------------------------------------------2 – A presente suspensão de prazo implicará a sua prorrogação por
período de tempo igual àquele em que os trabalhos estiveram suspensos
e refere-se apenas aos trabalhos a realizar no exterior, ou seja, no
complexo hidrodinâmico, mantendo-se o mesmo plano de trabalhos e prazo
para o edifício de apoio.-------------------------------------------3 – Se a presente informação obtiver acolhimento por parte do executivo
municipal, será elaborado o auto de suspensão.----------------------À consideração superior---------------------------------------------Chaves, Divisão de Obras Públicas, 2 de junho de 2022---------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.06.02. –
A presente informação / parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. A consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.7. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO
DE MAGALHÃES - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ---------------------------------Foi presente a informação nº 329/2022, 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 10, de 15 de janeiro de 2019, concurso
público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação
e Modernização das Instalações da Escola Fernão de Magalhães”.------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 18 de março de 2019, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “Edibarra – Engenharia e Construção, S.A.”, a execução da
referida empreitada.-----------------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado
perante o oficial público da Autarquia em 6 de maio de 2019.---------
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4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 470.637,10€ (Quatrocentos e
setenta mil, seiscentos e trinta e sete euros e dez cêntimos),
acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.----------------5. Prazo de execução da obra, 365 dias.----------------------------6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada
em epígrafe, que foi aprovado em reunião ordinária do dia 27 de maio
de 2019, tendo tomado conhecimento em 16 de junho de 2019.----------7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 31 de maio de 2019.-------------------------------------8. A receção provisória tem data de 9 de julho de 20220.-----------9. A revisão de preços definitiva tem o valor de 3.292,82€.--------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. A entidade executante através de correio eletrónico do dia 20 de
dezembro de 2021, vem solicitar a liberação valor total retido para
garantia da execução da obra.---------------------------------------2. Face ao exposto, a Fiscalização da obra, efetuou visita ao local
onde se executaram os trabalhos da empreitada, constatando-se não
haver anomalias resultantes de defeitos de execução.----------------3. As garantias da empreitada são as seguintes:--------------------Contrato
Contrato Inicial
Autos de medição n.º 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
Revisão de preços

Caução
Garantia bancária n.º 0309.015977.793,
emitida pela CGD, S.A., correspondente
a 5% do contrato.
Correspondente a 5% do valor dos
trabalhos
correspondente a 10% do valor do auto
de revisão
Total

23.531,86€

23.030,80€
329,28€
46.891,94€

4. Assim, não se vê qualquer inconveniente na redução em 30%, do valor
total retido para garantia contratual, correspondendo ao 1.º ano
decorrido após a data do auto de receção provisória, no montante de
14.067,58€ (Catorze mil, sessenta e sete euros e cinquenta e oito
cêntimos), de acordo com o seguinte:--------------------------------Contrato

Caução

Contrato Inicial
Autos de medição n.º 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
Revisão de preços

23.531,86€

Liberação da Caução 30%
1.º Ano
7.059,56€

23.030,80€

6.909,24€

329,28€
Total

98,78€
14.067,58€

III – Proposta em Sentido Escrito-----------------------------------Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito
enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido
do empreiteiro, pelo que se propõe o seguinte:----------------------a) Que numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente
aprovação;---------------------------------------------------------b) Autorizar a liberação da caução, no valor de 14.067,58€, de acordo
com o estabelecido na alínea a) do n.º 5 do Artigo 295.º do Código dos
Contratos Públicos;------------------------------------------------c) Que, caso a proposta venha a merecer aprovação, seja enviada a
presente informação à Divisão de Gestão Financeira a fim de ser
liberado o valor de 14.067,58€ (Catorze mil, sessenta e sete euros e
cinquenta e oito cêntimos), correspondente a 30% do valor total da
caução prestada para efeitos de garantia de execução da obra, referente
ao 1.º ano.---------------------------------------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 2 de junho de 2022------------------------------------------O Técnico----------------------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------
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Anexos: Pedido-----------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.06.02. –
A presente informação / parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. A consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.8. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO
-LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO -----------------------------------------------Foi presente a informação nº 327/2022, 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 134, de 16 de julho de 2019, Concurso
Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação
e Ampliação da EB1 e Jardim de Infância do Caneiro”.----------------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária
do dia 19 de agosto de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa
“EDIBARRA - Engenharia e Construção, S.A.”, a execução da referida
empreitada.--------------------------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado
perante o oficial público da Autarquia em 19 de setembro de 2019.---4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 787.0000,00 (Setecentos e
oitenta e sete mil euros), 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 23 de setembro 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 30 de setembro de 2019, tendo o empreiteiro
tomado conhecimento em 8 de outubro de 2019.------------------------8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária
do dia 20 de janeiro de 2020, o Município de Chaves aprovou Trabalhos
Complementares de Suprimento de Erros e Omissões no valor de
52.903,26€.--------------------------------------------------------9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária
do dia 20 de julho de 2020, o Município de Chaves aprovou Trabalhos
Complementares de Suprimento de Erros e Omissões no valor de
47.688,40€.--------------------------------------------------------10. A receção provisória tem data de 11 de janeiro de 2020.---------11. A revisão de preços definitiva tem o valor de 19.127,87€.-------II – Fundamentação--------------------------------------------------1. A entidade executante através de correio eletrónico do dia 5 de
abril de 2022, vem solicitar a liberação valor total retido para
garantia da execução da obra.---------------------------------------2. Face ao exposto, a Fiscalização da obra, efetuou visita ao local
onde se executaram os trabalhos da empreitada, constatando-se não
haver anomalias resultantes de defeitos de execução.-----------------
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3. As garantias da empreitada são as seguintes:--------------------Contrato
Contrato Inicial
Contrato 1.º Adicional
Contrato 2.º Adicional
Autos de medição n.º 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10
Auto de medição 1.º adicional
Auto de medição 2.º adicional
Revisão de preços

Caução
Garantia bancária n.º 0309.016123.293,
imitada pela CGD, S.A., correspondente a
5% do contrato.
Deposito bancário receita n.º 2020/1/30,
correspondente a 5% do 1.º contrato
adicional
Deposito efetuado na tesouraria
Correspondente a 5% do valor dos
trabalhos
Correspondente a 5% do valor dos
trabalhos
Correspondente a 5% do valor dos
trabalhos
correspondente a 10% do valor dos autos
de revisão
Total

39.350,00€
2.645,16€
924,10€
39.007,58€
2.645,16€
1.266,54€
1.912,78€
87.751,32€

4. Assim, não se vê qualquer inconveniente na redução em 60%, do valor
total retido para garantia contratual, correspondendo ao 1.º e 2.º
decorrido após a data do auto de receção provisória, no montante de
52.650,80€ (Cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta euros e
oitenta cêntimos), de acordo com o seguinte:------------------------Contrato

Caução

Contrato Inicial
Contrato 1.º Adicional
Contrato 2.º Adicional
Autos de medição n.º 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 9 e 10
Auto de medição 1.º adicional
Auto de medição 2.º adicional
Revisão de preços

39.350,00€
2.645,16€
924,10€

Liberação da Caução 60%
1.º e, 2.ºAnos
23.610,00€
1.587,10€
554,46€

39.007,58€

23.404,55€

2.645,16€
1.266,54€
1.912,78€
Total

1.587,10€
759,92€
1.147,67€
52.650,80€

III – Proposta em Sentido Escrito ----------------------------------Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito
enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido
do empreiteiro, pelo que se propõe o seguinte:----------------------d) Que numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente
aprovação;---------------------------------------------------------e) Autorizar a liberação da caução, no valor de 52.650,80€, de acordo
com o estabelecido na alínea a) e b) do n.º 5 do Artigo 295.º do Código
dos Contratos Públicos;---------------------------------------------f) Que, caso a proposta venha a merecer aprovação, seja enviada a
presente informação à Divisão de Gestão Financeira a fim de ser
liberado o valor de 52.650,80€ (Cinquenta e dois mil, seiscentos e
cinquenta euros e oitenta cêntimos), correspondente a 60% do valor
total da caução prestada para efeitos de garantia de execução da obra,
referentes ao 1.º e 2.º anos.---------------------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 2 de junho de 2022------------------------------------------O Técnico----------------------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)-----------------------------------Anexos: Pedido-----------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.06.02. –
A presente informação / parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. A consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
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com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.9. AQUAE SALUTEM – COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO – TRABALHOS
COMPLEMENTARES ----------------------------------------------------Foi presente a informação nº 331/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo
como objeto a adjudicação da empreitada “Aquae Salutem – Complexo
Hidrodinâmico e Área de Apoio”.-------------------------------------2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 19 de outubro de
2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros – Empreitadas,
Sociedade de Construção. e Obras Públicas S.A.” a execução da referida
empreitada.--------------------------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 3 de
dezembro de 2021.---------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.619.900,00€ (Um milhão,
seiscentos e dezanove mil e novecentos euros), acrescido do valor do
I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes
condições:---------------------------------------------------------•
Prazo de execução da obra: 365 dias.---------------------------5. O auto de consignação é de 8 de fevereiro de 2022.-------------6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada a 22 de fevereiro
de 2022.-----------------------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1 – A obra, no exterior, iniciou com a execução das sondagens
arqueológicas, tendo numa delas surgido uma estrutura parcial em
pedra, tendo-se na altura determinado que, aquando das escavações para
a piscina, se procederia ao seu alargamento para melhor análise e
registo da mesma.---------------------------------------------------2 – Na sequência dos procedimentos anteriores, foram detetados
vestígios arqueológicos de relevante interesse que obrigaram à
ampliação da área de estudo.----------------------------------------3 – Foram, assim, conforme orientações da DRCN, definidas 4 novas
sondagens de 2x2m2, o que representa um custo de 5.389,04€ de acordo
com o seguinte descritivo:------------------------------------------- Realização de sondagens arqueológica, com pelo menos (2,00x2,00) m2,
localizadas de forma a obter uma amostragem significativa da
estratigrafia do local,
no local a indicar pelos serviços de
Arqueologia do município de Chaves, de acordo com as metodologias e
trabalhos constantes do Caderno de Encargos.------------------------4 un x 1.347,26€ 5.389,04€------------------------------------------5 – O preço unitário foi obtido através da aplicação do preço
estabelecido no contrato para este tipo de trabalho.----------------III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação:------1 - Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a
reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes
aprovações;--------------------------------------------------------2
– A aprovação dos trabalhos complementares apresentados,
considerando que os mesmos estão de acordo com o disposto no artigo
370º do CCP. Os referidos trabalhos ascendem ao montante de 5.389,04€
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(Cinco mil, trezentos e oitenta e nove Euros e quatro cêntimos), IVA
não incluído, representando 0,33% do valor global da obra. Não existe
até à data qualquer outro contrato de trabalhos complementares.-----3 – Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o
Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato
através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar
previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço
de caução, destinada a garantir a celebração do contrato; O referido
contrato deverá ser remetido para o Tribunal de Contas--------------4 – Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 5 dias.6 - Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada
ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito,
facultando-lhe as peças necessárias.--------------------------------7 – A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o
n.º______________--------------------------------------------------8 – Deverá ser promovida a publicitação do contrato conforme o disposto
no n.º 1 do artigo 315º do CCP.-------------------------------------À consideração superior---------------------------------------------Chaves, Divisão de Obras Públicas, 3 de junho de 2022---------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)---------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 58/E/2021, PARA EXECUÇÃO DA
EMPREITADA “AQUAE SALUTEM – COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO”-– TRABALHOS COMPLEMENTARES -----------------------------------------A 3 de dezembro de 2021, foi celebrado um contrato para execução da
empreitada, “Aquae Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”,
pelo valor de € 1.619.900,00 (um milhão, seiscentos e dezanove mil e
novecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado
nos serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob
o n.º 58/E/2021, com a empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de
Construção e Obras Públicas, S. A.”, pessoa coletiva n.º 500 719 616,
o qual foi submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o
número
de
processo
842/2022,
tendo
obtido
“declaração
de
conformidade”, em 10 de janeiro de 2022. ---------------------------Trabalhos complementares -------------------------------------------A obra, no exterior, relativa à empreitada em análise, iniciou-se com
a execução de sondagens arqueológicas tendo, numa delas, surgido uma
estrutura parcial em pedra, o que fez com que se determinasse que,
aquando das escavações para a piscina, se procederia ao seu alargamento
para melhor análise e registo da mesma. ----------------------------Na sequência do procedimento anteriormente mencionado, foram detetados
vestígios arqueológicos de relevante interesse o que obrigou à
ampliação da área de estudo. ---------------------------------------Conforme orientações da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN)
foram definidas 4 novas sondagens, localizadas de forma a obter-se uma
amostragem significativa da estratigrafia do local a indicar pelos
serviços de arqueologia do Município de Chaves, de acordo com as
metodologias e trabalhos constante do Caderno de Encargos. ---------De acordo com o preço unitário obtido através da aplicação do preço
estabelecido no contrato, este tipo de trabalhos, representa um custo
total de € 5.389, 04 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove euros e
quatro cêntimos), IVA não incluído, calculado da seguinte forma: ---4 unidades x 1.347,26 € ---------------------------------- 5.389,04 €
Assim, os trabalhos complementares supra identificados, representam
0,33% do valor contratual, encontrando-se salvaguardado o respeito
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pelo limite imposto pelo artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), na sua atual redação. ---------------------------------------Pelo, anteriormente, exposto, torna-se necessário promover uma
modificação objetiva ao retro identificado contrato. ---------------Assim, ------------------------------------------------------------No dia …….. de ………… de 202…., celebram o 1.º adicional ao contrato
relativo à execução da empreitada “Aquae Salutem – Complexo
Hidrodinâmico e Área de Apoio” – Trabalhos Complementares, nos termos
do aprovado em reunião do executivo municipal, do dia …… de ………………..
de 202….., na sequência da Informação/Proposta n.º …………….., da Divisão
de Obras Públicas, datada do dia …… de ………….. de 202.... ----------Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551,
representado …………………………….., (estado civil), natural da freguesia de
…………………, concelho de ……………….., com domicílio necessário no Edifício
dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves, com poderes
conferidos pela retro citada deliberação camarária, ----------------E -----------------------------------------------------------------Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede …………………………, Pessoa Coletiva n.º
……………………….., com o mesmo número de matrícula na Conservatória do
Registo Comercial de ………………….., titular do Alvará de Construção n.º
……………………, com o capital social de ………………… euros, legalmente
representada por ………………………, (estado civil), natural de ……………..,
residente ………………………, titular do cartão de cidadão n.º ………………., válido
até ………………….., emitido pelas entidades competentes da República
Portuguesa, na qualidade de ………………………, conforme poderes constantes na
……………………, documento que fica arquivado no processo respetivo ao
presente contrato adicional. ---------------------------------------Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares
referentes à empreitada “Aquae Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área
de Apoio”, pelo valor de € ………………….. (…………………………..), acrescido de IVA
à taxa legal. ------------------------------------------------------Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------(Prazo de execução) ------------------------------------------------O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ………… (……………)
dias. -------------------------------------------------------------Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------3. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo
resultante deste contrato cabimento na rúbrica com a seguinte
classificação: Económica: ………….; Cabimento n.º …………….., de ………………..
4. Com o presente contrato adicional 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,
na suas redações atuais. -------------------------------------------Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo
contratante) ------------------------------------------------------Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo
contratante presta, a favor do primeiro contratante, uma caução,
através de ……………………., efetuado …………………….., em …………….., através
………………., no valor de € 269,45 (Duzentos e sessenta e nove euros e
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quarenta e cinco cêntimos), correspondente a 5% do valor dos trabalhos
complementares, objeto do presente contrato. -----------------------Cláusula 5.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 6.ª -------------------------------------------------------(Legislação aplicável) ---------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante
legislação aplicável. ----------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------(Disposições finais) -----------------------------------------------1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional,
serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor
para o processamento das despesas públicas. ------------------------2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por
deliberação camarária do passado dia …………………. ----------------------3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação
contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade
Tributária. -------------------------------------------------------4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um
exemplar para cada um dos contratantes. ----------------------------Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 3 de
dezembro de 2021, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º
58/E/2021. --------------------------------------------------------O Primeiro Contratante: --------------------------------------------O Segundo Contratante: ---------------------------------------------Contrato n.º ……-E/202……. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.10. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 23/DOP/2022 – LOTE 1 ------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 23/DOP/2022 – Lote 1, da empreitada em epígrafe, cujo
adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 10.701,43€, 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
2022.06.06. -------------------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.701,43
(Dez mil e setecentos e um euro e quarenta e três cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------
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1.11. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – AUTO DE REVISÃO DE
PREÇOS DEFINITIVA N.º 01/DOP/2022 ----------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Revisão de Preços nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo
adjudicatário é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de
93.861,33€, 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
2022.06.06. -------------------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 93.861,33
(Noventa e três mil, oitocentos e sessenta e um euros e trinta e três
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.12. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES
(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS
DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 32/DOP/2022 ------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 32/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de
84.742,64€, 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
2022.06.06. -------------------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 84.742,64
(Oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois euros e sessenta
e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------1.13. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES
(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS
DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 33/DOP/2022 – PAICD 3.3.Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 33/DOP/2022 – PAICD 3.3, da empreitada em epígrafe, cujo
adjudicatário é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no
valor de 13.265,00€, 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
2022.06.06. -------------------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.265,00
(Treze mil, duzentos e sessenta e cinco euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. -----------------------------------------------2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
VII
AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO
1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES–INF.266/DA/2022.----------------
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 8. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.
NUNO CHAVES, DATADO DE
26.05.2022: -------------------------------------------------------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.275/DA/2022.---------------------------------------------------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
02.06.2022: -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para deliberação. -----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. PRESCRIÇÃO DE FATURAS – DECISÃO DEFINITIVA–INF.276/DA/2022.------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
02.06.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------VIII
RECURSOS OPERACIONAIS
IX
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - VIATURA 07-VB-95, PROPRIEDADE DA FLÁVIA
RENT-A-CAR, LDA. INFORMAÇÃO N.º 03/SA/DGF/2022. --------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------No seguimento da exposição apresentada pela empresa Rent-a-Car, Lda.,
na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na viatura
Renault Trafic, com matrícula 07-VB-95, provocados pedra projetada
pela motorroçadora, no decorrer do corte de ervas no Largo do Santo
Amaro.--------------------------------------------------------------
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Feitas as diligências necessárias pela Divisão de Ambiente, foram
considerados prejuízos no valor de 172,00€ (Cento e setenta e dois
euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.--------------------Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice
de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do
valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e
cinquenta euros).--------------------------------------------------Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de
172,00€ (Cento e setenta e dois euros) acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor.----------------------------------------------------------Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através
do cabimento nº 1290/2022 e do compromisso nº 1621/2022.-----------Chaves, 27 de maio de 2022-----------------------------------------A assistente técnica-----------------------------------------------(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS
DE 2022.05.30. -----------------------------------------------------Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a
matéria. À consideração superior. ----------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.05.31. -------------------------------------------------------A reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto infra. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.2. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS –
2021. INFORMAÇÃO Nº13/DGF/2022. ------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I - Enquadramento Legal: -------------------------------------------a)
Considerando que, de acordo com o previsto no art.º 75º e no n.º
2, do art.º 76 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual
redação, os municípios apresentam contas consolidadas com as entidades
detidas ou participadas nos termos dos nºs. 3, 4, 5 e 6 do aludido
art.º 75º, sendo que, nos termos do seu n.º 7, os documentos de
prestação de contas consolidadas compreendem o relatório de gestão,
com as seguintes demonstrações orçamentais e financeiras, nos termos
da NCP26, NCP22 e NCP23: -------------------------------------------✓
Relatório de gestão consolidado; -----------------------------✓
Balanço consolidado a 31 de dezembro de 2021; ----------------✓
Demonstração consolidada de resultados por natureza de 2021; -✓
Demonstração consolidada das alterações no patrimônio líquido de
2021; -------------------------------------------------------------✓
Demonstração consolidada dos fluxos de caixa de 2021; --------✓
Demonstração consolidada de desempenho orçamental de 2021; --✓
Demonstração consolidada de direitos e obrigações por natureza
de 2021; -----------------------------------------------------------✓
Anexo às demonstrações financeiras consolidadas; -------------b)
Considerando que, nos termos do novo referencial contabilístico
– SNC-AP, se encontra previsto na NCP 22 – Demonstrações financeiras
consolidadas, o objetivo de prescrever princípios para a apresentação
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e preparação de demonstrações financeiras consolidadas quando uma
entidade controla uma ou várias entidades e, ainda, na NCP 23 –
Investimentos em Associadas e empreendimentos conjuntos, o objetivo
de prescrever o tratamento contabilístico dos investimentos em
associadas e empreendimentos conjuntos e definir os requisitos para a
aplicação do método da equivalência patrimonial no tratamento
contabilístico dos investimentos em associadas e empreendimentos
conjuntos; --------------------------------------------------------c)
Considerando que o art. º7 do Decreto-Lei n.º 195/2015, de 11 de
setembro – SNC-AP, estabelece, em matéria de consolidação de contas,
dois perímetros de consolidação: -----------------------------------✓
Perímetro de consolidação de natureza orçamental (NCP26); ----✓
Perímetro de natureza financeira (NCP22); --------------------d)
Assim, as demonstrações consolidadas orçamentais e financeiras
consubstanciam
perímetros diferentes, não se tratando, contudo,
de duas prestações de contas consolidadas diferentes, mas sim de mapas
distintos na mesma prestação de contas consolidada, devendo, para o
efeito, na apresentação de contas consolidadas, serem apresentados os
mapas orçamentais com o perímetro orçamental e os mapas financeiros
com o perímetro de controlo; ---------------------------------------e)
Neste contexto importa identificar o perímetro de consolidação,
abrangendo as entidades cujas contas são objeto de consolidação e face
às quais se apresentam demonstrações financeiras consolidadas, a
saber: ------------------------------------------------------------✓
Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA (100%) –
Consolidação financeira pelo Método de Consolidação Integral; ------✓
EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso,
S.A. (exercício de controlo) – Consolidação financeira pelo Método de
Equivalência Patrimonial. ------------------------------------------✓
APEPAT - Associação Promotora do Ensino Profissional para o Alto
Tâmega (62,4%) – Consolidação financeira pelo Método de Consolidação
Integral; ---------------------------------------------------------✓
FLAVIFOMENTO - Associação para o Fomento e Desenvolvimento
Sustentável do Município de Chaves (83,33%) – Consolidação financeira
pelo Método de Consolidação Integral; ------------------------------✓
VIDAGUSTERMAS - Associação para a Promoção e Desenvolvimento
Termal e Turístico de Vidago (51,28%) – Consolidação financeira pelo
Método de Consolidação Integral; -----------------------------------✓
No que diz respeito à consolidação orçamental, a NCP 26 apenas
se aplica às entidades cujo sistema contabilístico é o SNC-AP. Desta
forma, e considerando que as participadas que integram o Grupo Público
não aplicam SNC-AP, a consolidação orçamental apenas integra as contas
do Município. ------------------------------------------------------f)
Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 76
da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, os
municípios apresentam as contas consolidadas de modo a serem
submetidas à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão
ordinária do mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam. --g)
Considerando que, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º
2, do art.º 77º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação,
compete ao auditor externo proceder à Revisão Legal das Contas
Consolidadas. -----------------------------------------------------h)
Considerando que, de acordo com o cumprimento das disposições
consagradas na Resolução n. Resolução n.º 2/2021 – “Prestação de contas
relativas ao ano de 2021 e gerências partidas de 2022”, em articulação
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com o art.º 75º da lei 73/2013, na sua atual redação, é obrigatória a
apresentação, pelo Município de Contas Consolidadas. ---------------II – Proposta: -----------------------------------------------------a)
Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente
aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas do
Município, relativos ao exercício de 2021, bem como da Certificação
Legal das Contas Consolidadas, apresentada pelo Revisor Oficial de
contas; -----------------------------------------------------------b)
Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas
previstas nas alíneas i), do n.º 1, do art.º 33º e alíneas j), do nº.
1, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual
redação, ser remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia
Municipal, a ter lugar durante o mês de junho, com vista ao seu
sancionamento pelo aludido órgão deliberativo. ---------------------Chaves, 27 de maio de 2022 -----------------------------------------A Chefe de Divisão Financeira, -------------------------------------(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------Anexos: -----------------------------------------------------------Contas Consolidadas do Município de Chaves, nos termos do art.º 75º e
do n.º 2, do art.º 76º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua
atual redação ------------------------------------------------------Relatório de Gestão de Contas Consolidadas 2021; -------------------Certificação Legal de Contas Consolidadas, nos termos da alínea e),
n.º2, do art.º 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, na sua atual
redação -----------------------------------------------------------Prestação de Contas 2021 – GEMC - Gestão de Equipamentos do Município
de Chaves, E.M., S.A. ----------------------------------------------Prestação de Contas 2021 - EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do
Alto Tâmega e Barroso, S.A. ----------------------------------------Prestação de Contas 2021 - APEPAT - Associação Promotora do Ensino
Profissional para o Alto Tâmega ------------------------------------Prestação de Contas 2021 - FLAVIFOMENTO - Associação para o Fomento e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Chaves -----------------Prestação de Contas 2021 - VIDAGUSTERMAS - Associação para a Promoção
e Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago ---------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------A 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. ----------------------------------------------------------2.3. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO DESTINADO À
EXCLUSIVA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS EM VIGOR/ ATÉ
6.359.282,55€. ESCLARECIMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. AUTORIZAÇÃO DE
ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS. APROVAÇÃO DA MINUTA DE ADENDA AO
CONTRATO CELEBRADO COM O BANCO BPI. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 14/DGF/2022
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------1- De acordo com o disposto na informação/proposta nº5/DGF/2022, de
11 fevereiro de 2022, veio a ser submetida aos órgãos municipais
competentes, a aprovação do Empréstimo de médio e longo prazo destinado
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à exclusiva amortização de outros empréstimos em vigor, até ao montante
de 6.359.282,55€, (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove,
duzentos e oitenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos),
adjudicado ao banco BPI, na sequência de consulta despoletada e
direcionada a todas as instituições bancárias com sede no concelho de
Chaves. -----------------------------------------------------------2- Na sequência da aludida autorização, pelos órgãos municipais
competentes, foi celebrado contrato de EMLP, com o banco BPI, em 1 de
abril de 2022, tendo o mesmo sido submetido para fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos da Resolução Instrutória n.º 3/2022PG, de 8 de abril, tendo-lhe sido atribuído o número de processo
718/2022 e devolvido com pedido de esclarecimentos, a prestar pelo
Município de Chaves; -----------------------------------------------3- Considerando que alguns dos esclarecimentos solicitados pelo
Tribunal de Contas determinaram que viessem a ser expurgadas cláusulas
ao contrato celebrado, pela figura de adenda, e, tendo ainda em conta,
que algumas das dúvidas suscitadas pelo Tribunal de Contas merecem
reforço de legitimidade por parte dos órgãos municipais competentes;
4Considerando que se encontra próxima a realização da sessão de
Assembleia Municipal, a ocorrer durante o mês de junho, entendeu-se
submeter, novamente, o dossier relativo à contratação do aludido
empréstimo de médio e longo prazo, com todas as peças que o compõem,
sem prejuízo dos devidos e cabais esclarecimentos a prestar ao Tribunal
de Contas, sobre a matéria em análise. -----------------------------II – Dos esclarecimentos a prestar ao TC: --------------------------1 - Nos termos do art.º 82.º, n.º1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto,
na sua atual redação e da Resolução n.º3/2022-PG, publicada em Diário
da República, 2ª série, n.º70, de 8 de abril, veio a ser devolvido o
processo identificado em epígrafe, relativo ao contrato de EMLP, no
valor de até 6.359.282,55€, (seis milhões, trezentos e cinquenta e
nove, duzentos e oitenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos) ,
submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, tendo em vista
o esclarecimentos das questões seguintes e de acordo com as respectivas
intenções de respostas: --------------------------------------------“1 – Demonstre que a assunção de encargos plurianuais com o presente
contrato foi devidamente autorizada pela Assembleia Municipal, nos
termos dos nos. º 1 e 6 do art.º 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, remetendo certidão de teor integral da respetiva ata,
acompanhada da documentação que lhe serviu de suporte;” ------------R: Aquando da submissão da informação/proposta n. º05/DGF/2022, aos
órgãos municipais competentes, aprovada em reunião de Câmara de 17 de
fevereiro de 2022 e sessão de assembleia municipal de 23 de fevereiro
de 2022, vieram a ser, também aprovados, todos os documentos
integrantes do dossier da contratação do EMLP ora em apreciação, de
acordo com a identificação que consta da página 6 da aludida informação
05/DGF/2022, como “anexos”. ----------------------------------------De tais documentos que integram o dossier, constam todas as propostas
apresentadas para apreciação e análise, incluindo a proposta do banco
BPI, a quem veio a ser adjudicado o presente EMLP, da qual consta o
quadro de planificação de encargos para a vida útil da operação
(doc.1). Ainda, foi também aprovado o mapa de validação dos critérios
(doc.2), no qual se encontram traduzidos, de forma clara e
transparente, os encargos plurianuais que resultam da contratação do
referido EMLP e bem assim, traduzidos nos quadros relativos à validação
dos critérios previstos no RFALEI, para todo o horizonte da sua
maturidade. --------------------------------------------------------
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Contudo, face à proximidade da sessão de Assembleia Municipal, a
realizar no mês de junho corrente, entendeu-se reiterar o pedido de
autorização para a assunção dos encargos plurianuais decorrentes do
EMLP ora em crise, para que resulte inequívoca a recolha de pronúncia
de tal órgão deliberativo municipal, sobre a matéria, no cumprimento
das disposições legais em vigor, de acordo com documento em anexo
(doc.3); ----------------------------------------------------------“2 – Evidencie a ratificação do despacho exarado na informação
n.04/DGF/2022, por parte do competente órgão municipal, remetendo
certidão de teor integral da respetiva ata, acompanhada da
documentação que lhe serviu de suporte;” ---------------------------R: A informação 04/DGF/2022 consta do dossier de contratação do EMLP,
submetido aos órgãos municipais competentes, tratando-se de uma
proposta técnica, proveniente da Divisão de gestão Financeira, no
sentido de sugerir ao Sr. Presidente da Câmara a ponderação da
estratégia procedimental vertida na aludida informação, tendo em vista
despoletar consultas ao mercado, atinentes à contratação do aludido
EMLP e não a aprovação/autorização da operação de substituição de
dívida, propriamente dita, esta, da competência da Assembleia
Municipal, nos termos consagrados na alínea f), do n.º1, e n.º 4, do
art.º25, do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação, e, bem assim, nos termos do previsto nos art.ºs 49.º e 51.º
do RFALEI, na sua atual redação. -----------------------------------Tal informação 4/2022, consta do dossier do EMLP, e é mencionada como
anexo, na informação 5/2022, submetida e aprovada pelos órgãos
municipais competentes. --------------------------------------------Considerando que tal dossier, incluindo a proposta 04/DGF/2022, é,
novamente, submetido aos órgãos municipais competentes, face à
proximidade da sessão da Assembleia Municipal de junho, é a mesma,
apreciada e votada, de acordo com documentos em anexo (doc.4); -----“3 – Justifique legalmente o fundamento apresentado para a não
realização de audiência de interessados no âmbito do procedimento
conducente à celebração do contrato de financiamento em análise.” --R: Nos termos do disposto art.º 124º do Código de Procedimento
Administrativo, veio a ser dispensada a audiência prévia, por motivos
de urgência, face à proximidade do agendamento na ordem de trabalhos
da Assembleia Municipal de abril, tendo sido conferida, no ato público
de abertura das propostas, a possibilidade de verificação das
propostas apresentadas, pelos respetivos representantes e ainda,
remetidas notificações às instituições bancárias concorrentes, com
quadro sinóptico de comparabilidade das propostas e informando da
possibilidade de nova consulta, do respetivo dossier do procedimento
de contratação, nas instalações dos serviços da Divisão de Gestão
Financeira. -------------------------------------------------------“4 – Informe em que segmento das peças do procedimento se encontra
consagrada a: ------------------------------------------------------a) Nomeação de júri ou de comissão de avaliação de propostas; ------b) O critério de adjudicação a aplicar.” ---------------------------R: As peças de procedimento não apresentam identificação do júri ou
comissão de avaliação das propostas, considerando que a contratação
de EMLP não obedece às disposições legais previstas na parte II, do
Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, sendo que, para
efeitos de análise das propostas de EMLP, encontram-se consagradas,
na versão atualizada da Norma de Controlo Interno em vigor, no
Município de Chaves, CAPÍTULO XV- ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL, Artigo 105º
a 107.º, normas que definem como sendo a Divisão de Gestão Financeira
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a unidade orgânica responsável pela análise e avaliação das propostas
de EMLP (doc.5). ---------------------------------------------------De referir que a Norma de Controlo interno integra os documentos que
acompanham a aprovação anual dos documentos previsionais, pelos órgãos
municipais competentes. --------------------------------------------O convite dirigido às instituições bancárias do concelho, tipifica,
de forma bem detalhada, as condições a apresentar pelos concorrentes,
garantindo uma comparabilidade o mais rigorosa possível, verificandose o spread mais baixo como critério de adjudicação, por ser a variável
que traduzirá maior economicidade à operação. ----------------------“5 – Na sequência da questão anterior justifique como entende que se
garantiu a comparabilidade objetiva das propostas e, ainda, como foram
cumpridos os princípios da transparência, da concorrência, da
igualdade de tratamento, bem como o princípio da justiça e da
razoabilidade (cf.artigo 8º do CPA) no momento da aceitação das
propostas e da posterior análise e comparação.” --------------------R: No âmbito do processo de contratação do EMLP, ora em apreciação,
foram respeitados, pelo Município, os princípios da igualdade e
concorrência, uma vez foram convidadas a apresentar propostas, todas
as instituições bancárias com agência no concelho de Chaves, mediante
o envio de ofício-convite, contendo as condições essenciais,
especificadas com clareza, tendo em vista a apresentação de propostas,
de acordo com documentos em anexo e respetivo comprovativo de envio
(doc.6). ----------------------------------------------------------O princípio da transparência foi assegurado pela fixação de regras
iguais para todos os concorrentes e a todas comunicadas, tendo sido,
para o efeito disponibilizado, no momento da abertura das propostas,
aos representantes dos concorrentes que estiveram presentes, a
possibilidade de consulta das propostas patenteadas, e, bem assim,
divulgado, em anexo à comunicação do sentido de adjudicação, o
relatório de análise das propostas e mapa comparativo em anexo. ----O princípio da justiça e da razoabilidade verifica-se garantido pelo
Município, no tratamento com os potenciais concorrentes convidados e
com aqueles que entenderem apresentar as suas propostas. Foram
respeitados os preceitos legais em vigor e foi celebrado ato público
de abertura de propostas com a presença dos respetivos representantes
de
cada
instituição
bancária,
tendo-lhes
sido
concedida
a
possibilidade de, no ato público, consultarem e verificarem as
propostas apresentadas. --------------------------------------------“6 – Reenvie o documento “Quadro de validação de critérios” elaborado
com referência à taxa de juros prevista no contrato em análise e
demonstrando a verificação dos critérios previstos no art.º 51, do
RFALEI aplicáveis.” ------------------------------------------------R: Segue, em anexo, quadro de validação dos critérios, previstos no
art.º51.º, do RFALEI, com referência à taxa de juro prevista no
contrato celebrado com o BPI, com o indexante em vigor, à data mais
recente - 03/06/2022 (doc.7). --------------------------------------“7 – Justifique e esclareça o modo como foi levada a cabo a apreciação
da minuta do contrato de empréstimo celebrado, previamente à sua
aceitação pelo órgão competente, tendo em conta que foram aprovadas
cláusulas divergentes da proposta adjudicada, bem como cláusulas
ilegais e cláusulas que podem implicar um agravamento do serviço da
dívida a cargo do Município sem prévia autorização dos órgãos
competentes. Neste sentido, justifique fundamentadamente o teor das
seguintes cláusulas: -----------------------------------------------a) A previsão de despesas e encargos previsto, nomeadamente, no n.º4,
da cláusula sexta, no n.º3 da cláusula nona e no nº 4 da cláusula
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décima considerando que o ponto 8 da proposta apresentada pela entidade
bancária contratante refere, relativamente a comissões e encargos,
a:”isenção de comissões, designadamente de abertura, gestão e
imobilização”; ----------------------------------------------------b) A previsão de pagamento de juros de mora, total ou parcial do
Município de Chaves relativamente ao pagamento de “qualquer um dos
montantes devidos nos termos do presente contrato (como por exemplo a
título de capital, de juros…”prevista no n.º1 na cláusula sétima com
a consequente capitalização de juros, o que tem como efeito o
anatocismo (proibido nos termos do art.º650.º, do Código Civil), bem
como a alteração do respetivo resultado financeiro ao consubstanciar
despesa não autorizada pelos competentes órgãos municipais; -------c) O disposto na alínea b), do n.º5 da cláusula décima onde se prevê
a obrigatoriedade do Município “Não acordar a constituição ou
modificação de créditos em termos de lhes tornar aplicáveis garantias
ou condições (nomeadamente quanto às condições de reembolso, condições
de amortização antecipada)mais favoráveis do que as previstas no
presente contrato, sem que simultaneamente e desde que legalmente
permitido, acorde com o banco a extensão dessas garantias ou condições
mais favoráveis ao crédito deste último. Desconsiderando que a fixação
das condições e termos de um contrato de financiamento a médio e longo
prazo resultam do condicionalismo específico do mercado bancário e
financeiro em cada momento e de um mecanismo de concorrência entre
instituições bancárias nesse mercado. ------------------------------d) A possibilidade de o Banco BPI SA poder resolver o contrato em
análise e/ou declarar o vencimento antecipado e imediato da obrigação
de reembolso dos fundos utilizados prevista no n. º1 da cláusula décima
desconsiderando a previsão de compensação por mora total ou parcial,
a finalidade do contrato de empréstimo em análise e as atribuições que
o Município de Chaves prossegue enquanto autarquia local.” ---------R: Relativamente às referidas cláusulas constantes do contrato de EMLP
celebrado com o BPI, vieram a ser prestados os seguintes
esclarecimentos, pela referida instituição bancária: ---------------“Na sequência do pedido de esclarecimentos do TC em anexo, enviamos
minuta de aditamento ao contrato de abertura de crédito celebrado com
o Município de Chaves a 01/04/2022, para v/ verificação e validação.
Adicionalmente, prestamos os seguintes esclarecimentos solicitados
pelo TdC: ----------------------------------------------------------a) Quanto à previsão de despesas e encargos, nomeadamente, no n.º 4
da Cláusula Sexta, no n.º 3 da Cláusula Nona e no n.º 4 da Cláusula
Décima: -----------------------------------------------------------(i)
tratam-se de despesas e encargos que sejam eventualmente devidos
em virtude da mora/incumprimento; ----------------------------------(ii) a este respeito, notamos, v.g., que o Contrato faz referência à
Comissão de Recuperação de Valores em Dívida e despesas que o Banco
venha eventualmente a suportar para promover a recuperação dos seus
créditos – cf. Cláusula 8.ª; ---------------------------------------(iii) foram ajustadas as Cláusulas respetivas no aditamento. ------b) Quanto à previsão de pagamento de juros em caso de mora, total ou
parcial, do Município de Chaves relativamente ao pagamento de
“qualquer um dos montantes devidos nos termos do presente contrato
(como por exemplo a título de capital, de juros …” prevista no n.º 1
da Cláusula Sétima: ------------------------------------------------(i) alterámos o n.º 1 da Cláusula Sétima no sentido de estarem apenas
abrangidos os montantes devidos “a título de capital”; -------------(ii) alterámos o n.º 2 da Cláusula Sétima por forma a clarificar que
apenas estão abrangidos os montantes “de capital”; ------------------
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(iii) além disso, acrescentámos ainda o n.º 3 à Cláusula Sétima por
forma a salvaguardar a aplicação de normas imperativas em vigor em
matéria de autorização de despesa. ---------------------------------c)
Foi eliminada a anterior alínea b) do n.º 5 da Cláusula
Décima onde se previa a obrigatoriedade de o Município “Não acordar a
constituição ou modificação de créditos em termos de lhes tornar
aplicáveis garantias ou condições (nomeadamente quanto às condições
de reembolso, condições de amortização antecipada) mais favoráveis do
que as previstas no presente Contrato, sem que simultaneamente e desde
que legalmente permitido, acorde com o Banco a extensão dessas
garantias ou condições mais favoráveis ao crédito deste último”. ---d)
Quanto à possibilidade de o Banco BPI poder resolver o Contrato
e/ ou declarar o vencimento antecipado e imediato da obrigação de
reembolso dos fundos utilizados, alterámos a Cláusula Décima
Primeira no sentido de só o incumprimento definitivo ou declarações
falsas/inexatas poderem constituir causa de vencimento antecipado /
resolução (o que não abrange as situações de simples mora, permitindo
assim ao Município sanar as situações de incumprimento temporário).”
“8 – Na sequência do ponto anterior, pondere a conformidade legal do
contrato em análise ainda que por adenda expurgando-o de cláusulas
ilegais ou que preveem despesa não autorizadas pelos competentes
órgãos municipais, remetendo certidão da deliberação do competente
órgão que aprovou as alterações introduzidas.” ---------------------R: Em articulação com o Banco BPI, vieram a ser expurgadas as referidas
cláusulas, mediante celebração de adenda ao contrato, (doc.8), tendo
sido a mesma submetida para aprovação pelos órgãos municipais
competentes, de acordo com documento em anexo (doc.9). -------------“9 – Remeta certidão de teor integral da ata referente à deliberação
da Assembleia Municipal de 23/02/2022, acompanhada da documentação que
lhe serviu de suporte;” --------------------------------------------R: Segue, em anexo, certidão de teor integral da ata referente à
deliberação da Assembleia Municipal de 23/02/2022 e documentação que
lhe serviu de suporte (doc.4 e doc.10); ----------------------------“10 – Relativamente à cobertura orçamental da despesa decorrente do
contrato em análise remeta: ----------------------------------------a) Os mapas I, II, III e IV da Resolução n. º3/2022-PG de acordo com
os respetivos modelos disponibilizados na Plataforma eContas e
desagregados por amortização de capital e pagamento de juros; ------R: Seguem mapas I, II, III e IV, da Resolução n. º3/2022-PG de acordo
com os modelos disponibilizados na Plataforma econtas, desagregados
por amortização de capital e juros (doc.11); -----------------------b) O Mapa V da referida Resolução atualizado à data da resposta à
presente devolução. ------------------------------------------------R: Segue mapa V, devidamente atualizado (doc.12); ------------------c) Ficha do Município extraída da aplicação SIIAL da DGAL reportada
à prestação de contas de 2021; -------------------------------------R: Tal como referido, a ficha do Município deixou de estar
disponibilizada na plataforma SIIAL, da DGAL, desconhecendo-se se e
quando será retomada a sua divulgação; -----------------------------d) Ficha do Município extraída da aplicação SIIAL da DGAL relativa
ao 1.º trimestre de 2022; ------------------------------------------R: Tal como referido, a ficha do Município deixou de estar
disponibilizada na plataforma SIIAL, da DGAL, desconhecendo-se se e
quando será retomada a sua divulgação; -----------------------------e) Comprovativo, extraído do sistema informático de apoio à execução
orçamental, do registo do compromisso com evidência da respetiva
numeração e data de registo; ----------------------------------------
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R: Segue mapa, extraído do sistema informático (doc.13); -----------f) Comprovativo do registo dos compromissos plurianuais (amortização
e juros), de acordo com o disposto no art.º 13.ºdo Decreto-Lei n.º
127/2012, de 21 de junho. ------------------------------------------R: Segue documento comprovativo do registo dos compromissos
plurianuais (doc.14);” ---------------------------------------------III – Proposta em sentido estrito: ---------------------------------1 - Face ao exposto e nos termos da alínea f), do nº1 e do nº4º, do
art.º 25º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal,
autorizar a contratação de empréstimos, devendo ser acompanhada, de
informação sobre as condições praticadas em, pelo menos três
instituições de crédito, bem como mapa demonstrativo da capacidade de
endividamento municipal. -------------------------------------------2 – Neste contexto, partindo de tal enquadramento legal, do contrato
celebrado com o Banco BPI e, bem assim, do pedido de esclarecimentos
suscitado pelo Tribunal de Contas, na sequência do envio do aludido
contrato, para efeitos de fiscalização prévia, sugere-se a adoção da
seguinte estratégia de atuação: ------------------------------------a) Que seja submetida a presente proposta à próxima reunião do órgão
executivo e posteriormente ao órgão deliberativo, tendo em vista: --➢
Autorização da assunção dos encargos plurianuais decorrentes do
contrato de EMLP, celebrado com o Banco BPI, SA, de acordo com Mapa
de planificação de encargos em anexo ao contrato celebrado e do Anexo
III– encargos diferidos, elaborado nos termos da Resolução n. º3/2022PG, publicada em Diário da República, 2ª série, n.º70, de 8 de abril;
➢
Aprovação da minuta de adenda ao contrato celebrado com o banco
BPI, SA, ficando, desde logo, legitimado o Sr. Presidente da Câmara
Municipal, na outorga da respetiva adenda a celebrar; --------------➢
Aprovação de todas as peças que integram o dossier de contratação
do EMLP, ora em apreciação, designadamente, informação 4/DGF/2022,
informação 5/DGF/2022 e todos os seus anexos, incluindo mapa de
validação dos critérios elaborado e atualizado à data atual, nos termos
do previsto no art.º 51.º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua
atual redação; -----------------------------------------------------b) Caso a presente proposta mereça acolhimento superior, por parte
do Sr. Presidente da Câmara, deverá a mesma ser apreciada, discutida
e votada, em sede de próxima reunião do órgão executivo municipal, a
ter lugar no corrente mês de junho, acompanhada de mapa demonstrativo
da capacidade de endividamento municipal (Dívida Total), atualizado,
à data atual; ------------------------------------------------------c)
Por último, caso a presente proposta seja, administrativamente,
aprovada pelo órgão executivo municipal, deverá a mesma, nos termos
do artº25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ser
sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão a realizar
no corrente mês de junho, tendo em vista a posterior remessa de tais
autorizações, esclarecimentos e adenda ao contrato assinada pelos
respetivos outorgantes, ao Tribunal de Contas, para efeitos de
fiscalização prévia sobre o aludido contrato de EMLP. --------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 06 de junho de 2022 ----------------------------------------A Chefe de Divisão de Gestão Financeira, ---------------------------(Márcia Santos) ----------------------------------------------------Anexos: -----------------------------------------------------------Minuta de adenda ao contrato celebrado com o banco BPI SA; ---------anexo I – quadro sinóptico de comparabilidade das propostas ---------
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anexo II – quadro atualizado da validação dos critérios previstos no
art.º 51º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. --anexo III – quadro atualização de encargos taxa 4% - comparativo EMLP
a amortizar versus novo empréstimo a contratar. --------------------anexo IV - Mapa demonstrativo da capacidade de endividamento, à data
atual. ------------------------------------------------------------Dossier do processo administrativo: proposta nº 4/DGF/2022; convitecircular; propostas das instituições bancárias e análise das
propostas; proposta 5/DGF/2022; ------------------------------------Anexos Resolução 3/2022 – TC ---------------------------------------Anexos aos esclarecimentos a prestar ao TC. ------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.06.06. -------------------------------------------------------A reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------------------------------------------------------------------------Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo feito uma breve explicação da
informação/proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a
abstenção do Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro),
Dr. Júlio Romeu dos Santos de Jesus, e quatro votos a favor dos
restantes membros deste órgão, eleitos pelo Partido Socialista, o
Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, os Senhores
Vereadores, Dr. Francisco Melo, Enga. Paula Chaves e Dr. Nuno Chaves,
concordar com a informação técnica n.º 14/DGF/2022, subscrita pela
respetiva Chefe de Divisão, bem como que se procedesse conforme
proposta contida na mesma. -----------------------------------------Deliberou, ainda, com idêntica votação, aprovar a estratégia
procedimental e substantiva constante da aludida informação técnica,
que se consubstancia no seguinte: ----------------------------------1. Autorizar da assunção dos encargos plurianuais decorrentes do
contrato de EMLP, celebrado com o Banco BPI, SA, de acordo com Mapa
de planificação de encargos em anexo ao contrato celebrado e do Anexo
III – encargos diferidos, elaborado nos termos da Resolução n. º3/2022PG, publicada em Diário da República, 2ª série, n.º 70, de 8 de abril;
2. Aprovar a minuta de adenda ao contrato celebrado com o banco BPI,
SA, ficando, desde logo, legitimado o Sr. Presidente da Câmara
Municipal, para outorga da respetiva adenda a celebrar; ------------3. Aprovar todas as peças que integram o dossier de contratação do
EMLP, ora em apreciação, designadamente, informação 4/DGF/2022,
informação 5/DGF/2022 e todos os seus anexos, incluindo mapa de
validação dos critérios elaborado e atualizado à data atual, nos termos
do previsto no art.º 51.º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua
atual redação. -----------------------------------------------------4.
Submeter
ao
órgão
deliberativo,
para
efeitos
de
sancionamento/aprovação final/definitiva, a deliberação ora tomada
quanto a este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em
apreciação, usou da palavra, Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDSPP (Chaves Primeiro), Júlio Romeu dos Santos de Jesus, tendo
apresentado, a seguinte declaração de voto: ------------------------“Declaração de Voto -------------------------------------------------
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A proposta apresentada, depois de analisada e discutida, a coligação
PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), concluiu não haver razões para votar
favoravelmente abstendo-se. ----------------------------------------A proposta que estamos aqui a discutir trata-se de transformar uma
dívida agregada com uma maturidade média de cerca de 9 anos em uma
dívida com uma maturidade de 15 anos, ou seja, é protelar os pagamentos
para as gerações futuras. ------------------------------------------A coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro) entende perfeitamente que
esta engenharia financeira cumpre os requisitos legais, até porque os
requisitos são todos favoráveis a um aumento das maturidades, o
problema aqui é a opção política de empurrar a dívida para a frente.É certo que esta proposta, tudo o resto constante, melhora a saúde da
tesouraria da câmara até 2026, mas também é certo que, e reitero, tudo
o resto constante, piora a partir de 2027. -------------------------Em quatro anos, o serviço desta dívida passava de números a rondar o
milhão de euros para números a rondar os 200.000 euros, abaixo destes
200.000 euros a partir do sexto ano, e com esta proposta teremos um
serviço da dívida superior a 400.000 euros durante 15 anos. E isto é
apenas o serviço da dívida. ----------------------------------------Para além disso, como referi anteriormente, tudo isto é num mundo em
que tudo está constante. Mas esse mundo não existe e, como todos
sabemos, vivemos tempos cada vez mais incertos. Para os mais novos,
onde eu me incluo, estes serão os tempos mais incertos da nossa vida
e mesmo os demais poderão ter dificuldades em lembrar-se de um momento
tão perigoso ao nível geopolítico, económico e social. -------------Como já se verifica, os principais bancos centrais mundiais, já subiram
as taxas de juro e o mandato do BCE é centrado na estabilidade de
preços, procurando manter a inflação próxima de 2%. ----------------E tudo isto é apenas olhando para o curto prazo, cerca de um ou dois
anos, e desconhecendo as consequências de eventos que estão a acontecer
neste preciso momento e outros eventos que ainda nem aconteceram. Se
não sabemos o que será o futuro próximo, muito mais longe estamos de
saber o que é o futuro mais longínquo e os verdadeiros desafios que
se nos afiguram à frente. ------------------------------------------Não é possível saber o mundo que teremos no final deste ano, muito
menos como será em 2026 ou 2037, mas no que diz respeito às condições
de financiamento, nomeadamente à taxa de juro indexante, dificilmente
será melhor. -------------------------------------------------------Olhando para o total desses empréstimos, mais de metade desse total
seria liquidado nos próximos quatro anos e facilitar estes quatro
anos, prejudicando os seguintes 11 anos, sobretudo num momento de
gigantesca incerteza e com perspectivas claras de aumento das taxas
de juro, é uma estratégia de elevado risco e trata-se de mais um custo
para as gerações futuras que já tanto têm visto o seu futuro hipotecado
ao longo dos últimos anos, pelo que não nos parece ser a melhor opção
política para o nosso concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o
seguinte: ---------------------------------------------------------A abordagem feita pelo Senhor Vereador do PSD, Júlio Romeu de Jesus,
parece quer fazer esquecer a responsabilidade do seu partido na
contratação de sucessiva dívida de médio/prazo, quer a terceiros, quer
banca, que colocou o município de Chaves, no mandato autárquico de
2009-2013, em situação de saneamento financeiro, e gerou, no mandato
subsequente, 2001-2017, em juros e outros encargos, 6.702.690,00
euros. -------------------------------------------------------------
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A posição política assumida pelo PSD, é incoerente e contraditória,
pois, na oposição defende o contrário do que fez quando esteve no
poder, sendo que a situação em causa, é ainda mais censurável, sob o
ponto de vista político, pois trata-se de um processo de substituição
de dívida contraída pelas sucessivas gestões autárquicas do PSD. ---Não partilho da opinião expressa pelo Senhor Vereador do PSD, Júlio
de Jesus, que aliás idêntica à assumida pelo Senhor Deputado Municipal,
Carlos Gouveia, pois as conclusões a que chegou partem de premissas e
postulados que não são suscetíveis de terem adesão à realidade,
designadamente quanto à não contratação, nos próximos anos, de novos
empréstimos. Aliás, se existem riscos no horizonte de as condições de
financiamento de nova dívida pública se agravarem, este postulado
deveria conduzir a uma tomada de posição diferente, alinhada com a
proposta formulada pela Chefe da DGF. ------------------------------É muito estranho que o Senhor Vereador do PSD, perante um processo de
substituição de dívida, contraída em tempo de gestão autárquica do seu
partido político, tenha pruridos e suscite inúmeras dúvidas e
incertezas, quanto ao sentido de voto, e não tenha tido, nunca, uma
atitude de censura quanto à contratação de milhões e milhões de euros,
na gestão autárquica do PSD, alguma da qual para pagar despesa
corrente. ---------------------------------------------------------Pese embora a substancial melhoria alcançada nos últimos quatro anos,
também na dimensão da dívida à banca, não tem condições para reembolsar
os empréstimos, aliás contraídos pela gestão do PSD. ---------------Ao invés, teremos necessidade, no futuro, de contrair novos
empréstimos para permitir a execução de projetos há muito ambicionados
pelos flavienses. --------------------------------------------------Ora, se sabemos hoje que vamos ter necessidades de financiamento, seja
para a construção da piscina municipal coberta, seja para o multiusos,
carece de qualquer racionalidade financeira reembolsar, agora, algumas
centenas de milhar de euros, para logo, a seguir, reforçar o montante
de empréstimo a contratar, certamente em piores condições financeiras,
pois não é expetável que o a taxa de referência, Euribor, e o Spread,
venham, nos próximos meses e anos, a sofrer um ajustamento em baixa.
Muito pelo contrário, a tendência mundial e europeia é a do agravamento
das condições de financiamento público e privado. ------------------Quando agregamos vários empréstimos, com diferentes maturidades, o
importante é que os encargos financeiros resultantes desta operação
de consolidação de empréstimos, sejam menores do que os existentes,
sobretudo que haja evidência de que o Spread médio do novo empréstimo,
seja inferior empréstimos que se visa reembolsar. ------------------3 – EXPROPRIAÇÕES
4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
4.1. POAT-01-6177-FEDER-000260 DESIGNADA POR “CHAVES, UMA CIDADE MAIS
INCLUSIVA” E POAT-01-6177-FEDER-000262 DESIGNADA POR “UMA NOVA CIDADE
PARA TODOS"
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO E ASSINATURA DOS
TERMOS DE ACEITAÇÃO. - INFORMAÇÃO Nº 24/DDE/2022, DA DRA. CARLA CORREIA
DE 26.05.2022. -----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------
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1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo
municipal a notificação da decisão de aprovação das candidaturas em
epígrafe, pela Comissão Diretiva do Programa Operacional de
Assistência Técnica 2020, em 18/05/2022, nos termos constantes das
decisões de aprovação e dos Termos de Aceitação e respetivos anexos,
bem como promover as diligências necessárias à assinatura dos Termos
de Aceitação para respetiva devolução à Autoridade de Gestão do
Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT). ----------------II – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------2.1. Ao abrigo do Aviso POAT-77-2022-01 – “Meios e Ações de Divulgação de
projetos e investimentos realizados com os apoios dos FEEI – Portugal
2020”, o Município de Chaves apresentou, em 11/03/2022, duas
candidaturas (POAT-01-6177-FEDER-000260 designada por “CHAVES, UMA
CIDADE MAIS INCLUSIVA” e POAT-01-6177-FEDER-000262 designada por “UMA
NOVA CIDADE PARA TODOS), que foram objeto de aprovação por parte da
Autoridade de Gestão do POAT, no pretérito dia 18/05/2022. ---------2.2. As operações, visam promover a divulgação da importância dos
Fundos Comunitários na realização de obras/ações cofinanciadas, de
forma a assegurar a elevação do conhecimento e valorização do papel
da União Europeia nas suas vertentes: Social e Infraestrutural. Para
a concretização das mesmas, foi atribuída a cada uma delas um
investimento elegível total de 24.969,00€, cofinanciado a 80% pelo
FEDER de 19.975,20€ no qual, se traduz num financiamento público
nacional a cargo do Município de Chaves no valor de 4.993,80€. -----2.3.
Assim sendo, as aprovações apresentadas e a respetivas análises
refletem, exclusivamente, a seguinte estrutura financeira por
operação, a saber: -------------------------------------------------Calendário da operação e Estrutura de Financiamento
Calendário da Operação
Data do início da operação
Data da conclusão da operação

Datas
01/06/2022
30/11/2022

Montantes da Decisão de Financiamento (euros)
1 - Custo Total do Investimento

Total
24.969,00€

2 – Investimento não Elegível
3 – Investimento não Comparticipado
4 – Investimento Elegível (1 – 2 – 3)

24.969,00€

5 – Pro rata da receita líquida atualizada (%)
6 – Taxa forfetária da receita líquida (%)
7 - Montante máximo elegível (4x5) ou (4x(100%-6))

24.969,00€

8 - Investimento elegível não comparticipado por receitas

24.969,00€

9 – Contribuição FEDER/Fundo de Coesão

19.975,20€

10 – Taxa de Co-financiamento (%) (9/7)

80,00 %
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Fontes de Financiamento/Programação
Financeira Anual (euros)

2018

2019

2020

2021

(1) Comparticipação do Fundo

2022

2023

Total

19.975,20€

19.975,20€

4.993,80€

4.993,80€

4.993,80€

4.993,80€

4.993,80€

4.993,80€

24.969,00€

24.969,00€

24.969,00€

24.969,00€

24.969,00€

24.969,00€

Financiamento Público
OE
- Cap. 50º
- Cap. 3º
- Outras fontes
AL
RA
EP
Outros

Financiamento Privado
Total Público + Privado
(3) Montante máximo elegível (1) + (2)
(4) Investimento elegível não
comparticipado
(5) Investimento elegível (3) + (4)
(6) Investimento não elegível
CUSTO TOTAL DO INVESTIMENTO (5) +
(6)

2.4. No que concerne às metas dos indicadores a contratualizar pelo
Município de Chaves por operação (ver quadro infra) salienta-se que
em termos nominais o indicador de resultado corresponderá a 9 ações a
realizar. ---------------------------------------------------------Tipo de Indicador
(Realização/Resultado)

Código
R.AT.05.E

Realização

Realização

O.AT.03.E

Indicador

Unidade de
medida

Grau de reconhecimento da
notoriedade dos Fundos nos
Média

Número

Ações de Informação, divulgação
e publicitação do Programa

Número

Valor de
referência

Metas
contratualizadas

Ano alvo

9

2022

2.5. Os Termos de Aceitação do apoio e respetivos anexos acompanhavam,
igualmente, a comunicação recebida, cujas minutas se apresentam em
anexo, e o qual carece da assinatura do Senhor Presidente da Câmara,
para efeitos de contratualização das operações em causa. -----------2.6. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação,
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes
apresentados na respetiva minuta dos Termos de Aceitação. ----------III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------3.1. Considerando que, os Termos de Aceitação das candidaturas foram
aprovados nos moldes formalizados pelo Município; ------------------3.2. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do
apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida
eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando
previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de
contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário;
3.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão
de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de
Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a
contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado,
não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. ---
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3.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância
com as condições previstas nas minutas dos Termos de Aceitação, e seja
exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta
(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo
Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------(i) Concordância com o teor da minuta dos Termos de Aceitação do
apoio; ------------------------------------------------------------(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à
outorga dos referidos Termos de Aceitação, para posterior envio à
Autoridade de Gestão do POAT. --------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------Em Anexo: ---------------------------------------------------------Anexo 1 – Notificação da decisão de aprovação da operação POAT-016177-FEDER-000260 e respetivos anexos ------------------------------Anexo 2 – Notificação da decisão de aprovação da operação POAT-016177-FEDER-000262 e respetivos anexos ------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 26.05.2022 ----1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2 - Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a
proposta a reunião de Câmara para: --------------------------------(i) Aprovação da Minuta dos Termos de Aceitação; ------------------(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga
dos referidos Termos de Aceitação. ---------------------------------À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
05/06/2022. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto pelo Chefe da DDE. -------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.2. OPERAÇÃO N.º NORTE-08-5266-FSE-000146 “PLANO INTEGRADO E INOVADOR
PARA
COMBATE
AO
INSUCESSO
ESCOLAR
–
EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR/PARENTALIDADE POSITIVA” – ADENDA AO TERMO DE
ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº 25/DDE/2022, DA DRA. ANDREIA GERALDES DE
30.05.2022. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------4. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo
municipal a notificação de decisão de aprovação de um Pedido de
Alteração da candidatura, por Deliberação da Comissão Diretiva do
Programa Operacional Regional do NORTE em 19/05/2022, nos termos do
documentos apresentados em anexo, bem como promover ainda as
diligências necessárias à assinatura da Adenda do Termo de Aceitação,
para posterior devolução ao Organismo Intermédio da Autoridade de
Gestão do Norte 2020 (Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT)). -------------------------------------------------------------5. ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ----------------------------------5.1. A candidatura referente à Operação em apreço foi objeto de
aprovação pela Comissão Diretiva do Norte 2020 em 25/01/2018, tendo
sido outorgado o respetivo Termo de Aceitação a 09/03/2018, após
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sancionamento da informação/proposta N.º 07/DSC/2018 por parte do
órgão executivo municipal, com deliberação datada de 08/02/2018. ---5.2. A calendarização inicial prevista para execução da candidatura
foi balizada entre os dias 02/01/2018 e 31/12/2020 e a estrutura de
custos associada a seguinte: ---------------------------------------Componente
(código e designação)

Valor aprovado

Comparticipação do
Município (15%)

530 535,61 €

76 348, 84 €

Rendas, Alugueres e Amortizações

18 050,73 €

2 707,61 €

Aquisição de bens móveis e equipamentos

19 073,49 €

2 861,02 €

546 116,48 €

81 917,47 €

3

Encargos com pessoal afeto à população

9
14

5.3. Embora no período inicial da execução desta Operação, se tenha
verificado que o seu desenvolvimento físico e financeiro ocorreu de
acordo com o programado, no início do ano 2020, dados os
condicionalismos determinados pela crise de saúde pública causada pela
COVID-19, a realização de algumas atividades veio a ser fortemente
afetada. ----------------------------------------------------------5.4. Com vista a dar-se execução às atividades que foram adiadas, ao
abrigo do quadro normativo que regulou as medidas excecionais e
temporárias destinadas a atenuar as contingências da COVID-19,
nomeadamente através da “Orientação Técnica N.º 2/2020 do Fundo Social
Europeu”, foi concedido ao município de Chaves uma prorrogação de
prazo de conclusão desta Operação até ao dia 07/05/2022. -----------5.5. Já após a aprovação da referida prorrogação da data de conclusão,
foi levado a cabo um exercício de reprogramação do POR do Norte –
NORTE2020 (Reprogramação COVID), que resultou num reforço de dotação
financeira para esta Operação, no valor de 100.000,00 €, passando de
um total elegível inicial de 546.116,48 € para 646.116,48 €. -------5.6. Resultante deste reforço, para além das ações constituintes da
planificação estruturada anualmente, levada a cabo pelo grupo de
trabalho, entendeu-se que seria igualmente de todo o interesse que,
complementarmente às mesmas, e face à conjuntura relacionada com os
impedimentos resultantes da Pandemia, fossem realizados investimentos
em
equipamentos
digitais/tecnológicos
capazes
de
garantir
a
continuidade do sucesso educativo com recurso a aprendizagens
interativas, através da implementação de laboratórios de educação
digital (salas do futuro) em 2 equipamentos escolares do Concelho. 5.7. Por conseguinte, para materialização desta intenção, e por forma
a garantir, por um lado, a elegibilidade das despesas associadas à
aquisição dos referidos equipamentos e a colocação em funcionamento
dos referidos laboratórios, e por outro, a extensão temporal
necessária à realização das atividades que sofreram atrasos, o
Município apresentou no pretérito dia 10/03/2022 um Pedido de
Alteração
Físico,
Temporal
e
Financeiro
da
candidatura
que
consubstanciou o seguinte: ----------------------------------------✓
Ajustamento da data de conclusão da operação para o 06/11/2022;
✓
Inclusão da “Componente 5 – Encargos com informática”, de forma
a permitir o enquadramento e elegibilidade das despesas atinentes à
implementação de 2 Laboratórios de Educação Digital (Salas do Futuro);
✓
Reformulação do quadro global de financiamento da Operação,
sendo atualizados os valores executados por cada componente/rúbrica
de investimento, revestindo a seguinte repartição de custos: ------Componente
(código e designação)

Valor
(Aprovado)

Valor
(Proposta de
alteração)

Proposta de Alteração
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508 992,26 €

530 900,79 €

Componente a manter

0,00 €

53 377,88 €

Nova componente

Rendas, Alugueres e Amortizações

18 050,73 €

17 236,78 €

Componente a manter

Aquisição de bens móveis e equipamentos

19 073,49 €

44 601,03 €

Componente a manter

546 116,48 €

646 116,48 €

3

Encargos com pessoal afeto à população

5

Encargos com informática

9
14

5.8. No âmbito da análise do referido pedido de alteração, por parte
da Comissão Diretiva do Norte 2020, o Município foi notificado no
pretérito dia 23/05/2022, da decisão de aprovação do mesmo nos moldes
ora propostos. -----------------------------------------------------5.9. Em resultado da alteração processada à candidatura, para efeitos
de aceitação do apoio, de acordo com o constante no número 1, do artigo
21.º, do Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro, deverá de seguida
concluir-se o preenchimento da minuta do Termo de Aceitação
(apresentado em anexo) e processar-se a respetiva assinatura do mesmo.
6.
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------6.1. Considerando que, o pedido de alteração da candidatura foi
aprovado nos moldes formalizados pelo Município; -------------------6.2. Considerando que, com o reforço financeiro e com extensão do
prazo de conclusão da candidatura, será possível o alcance das
condições necessárias que permitirão que esta Operação se concretize
de acordo com o programado; ----------------------------------------6.3. Considerando que, a aceitação do apoio é feita mediante o envio
do Termo de Aceitação (Adenda) devidamente assinado e autenticado no
prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data da notificação da
decisão, conforme previsto no n.º 2 do Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27
de outubro; --------------------------------------------------------6.4. Face ao exposto, pelas razões acima apresentadas, entende-se
propor que superiormente seja adotada a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------6.4.1.
Aceitação das condições previstas na minuta do Termo de
Aceitação (Adenda) e respetivos anexos; ----------------------------6.4.2.
Agendamento do presente assunto à próxima reunião ordinária
de Câmara Municipal, com vista à legitimação do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz, a proceder à outorga do referido documento, para sua
posterior remissão à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega,
enquanto organismo intermédio da Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Norte responsável pelo acompanhamento da
execução da Operação. ----------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE FUNDOS
EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA, DE 01.06.2022. -----------------------A presente informação/proposta satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------Tendo por base o âmbito deste documentos e as competências do órgão
para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico, Arq. Rodrigo Moreira,
para que, caso concorde com o preconizado, submeta o assunto à
consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, com vista
à apresentação da presente proposta à reunião de Câmara Municipal,
para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: -----------i)
Aceitação das condições previstas na minuta do Termo de Aceitação
(Adenda) e respetivos anexos ----------------------------------------
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Encaminhamento da presente informação/proposta para a próxima Reunião
de Executivo Municipal para legitimação do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Nuno Vaz, a proceder à outorga do referido documento,
para posterior remissão à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega,
enquanto organismo intermédio da Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Norte responsável pelo acompanhamento da
execução da Operação. ----------------------------------------------À consideração do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico, --DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 01.06.2022. --1- A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.
2- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a
proposta a reunião de Câmara para: --------------------------------i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação (Adenda); ------------ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga
do referido Termo de Aceitação. -----------------------------------À consideração do Senhor Presidente, ------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
05/06/2022. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto pelo Chefe da DDE. -------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.3. OPERAÇÃO N.º NORTE-08-5266-FSE-000144 “PLANO INTEGRADO E INOVADOR
PARA COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR – VIVER A SOCIEDADE” – ADENDA AO
TERMO DE ACEITAÇÃO. - INFORMAÇÃO Nº 26/DDE/2022, DA DRA. ANDREIA
GERALDES DE 30.05.2022. --------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------7. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo
municipal a notificação de decisão de aprovação de um Pedido de
Alteração da candidatura, por Deliberação da Comissão Diretiva do
Programa Operacional Regional do NORTE em 19/05/2022, nos termos do
documentos apresentados em anexo, bem como promover ainda as
diligências necessárias à assinatura da Adenda do Termo de Aceitação,
para posterior devolução ao Organismo Intermédio da Autoridade de
Gestão do Norte 2020 (Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT)). -------------------------------------------------------------8.
ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO --------------------------------8.1. A candidatura referente à Operação em apreço foi objeto de
aprovação pela Comissão Diretiva do Norte 2020 em 08/02/2018, tendo
sido outorgado o respetivo Termo de Aceitação a 09/03/2018, após
sancionamento da informação/proposta N.º 13/DSC/2018 por parte do
órgão executivo municipal, com deliberação datada de 22/02/2018. ---8.2. A calendarização inicial prevista para execução da candidatura
foi balizada entre os dias 02/01/2018 e 31/12/2020 e a estrutura de
custos associada a seguinte: ---------------------------------------Componente
(código e designação)

Valor aprovado

Comparticipação do
Município (15%)

3

Encargos com pessoal afeto à população

530 535,61 €

79 580,34 €

9

Rendas, Alugueres e Amortizações

163 071,63 €

24 460,75 €

10

Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento
e avaliação da operação

6 000,00 €

900,00 €
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Aquisição de bens móveis e equipamentos

111 459,77 €

16 718,97 €

811 067,01 €

121 660,06 €

8.3. Embora no período inicial da execução desta Operação, se tenha
verificado que o seu desenvolvimento físico e financeiro ocorreu de
acordo com o programado, no início do ano 2020, dados os
condicionalismos determinados pela crise de saúde pública causada pela
COVID-19, a realização de algumas atividades veio a ser fortemente
afetada. ----------------------------------------------------------8.4. Com vista a dar-se execução às atividades que foram adiadas, ao
abrigo do quadro normativo que regulou as medidas excecionais e
temporárias destinadas a atenuar as contingências da COVID-19,
nomeadamente através da “Orientação Técnica N.º 2/2020 do Fundo Social
Europeu”, foi concedido ao município de Chaves uma prorrogação de
prazo de conclusão desta Operação até ao dia 22/04/2022. ----------8.5. Já após a aprovação da referida prorrogação da data de conclusão,
foi levado a cabo um exercício de reprogramação do POR do Norte –
NORTE2020 (Reprogramação COVID), que resultou num reforço de dotação
financeira para esta Operação, no valor de 130.891,76 €, passando de
um total elegível inicial de 811.067,01 € para 941.958,77 €. -------8.6. Resultante deste reforço, para além das ações constituintes da
planificação estruturada anualmente, levada a cabo pelo grupo de
trabalho, entendeu-se que seria igualmente de todo o interesse que,
complementarmente às mesmas, e face à conjuntura relacionada com os
impedimentos resultantes da Pandemia, fossem realizados investimentos
em
equipamentos
digitais/tecnológicos
capazes
de
garantir
a
continuidade do sucesso educativo com recurso a aprendizagens
interativas, através da implementação de laboratórios de educação
digital (salas do futuro) em 4 equipamentos escolares do Concelho. -8.7. Por conseguinte, para materialização desta intenção, e por forma
a garantir, por um lado, a elegibilidade das despesas associadas à
aquisição dos referidos equipamentos e a colocação em funcionamento
dos referidos laboratórios, e por outro, a extensão temporal
necessária à realização das atividades que sofreram atrasos, o
Município apresentou no pretérito dia 09/03/2022 um Pedido de
Alteração
Físico,
Temporal
e
Financeiro
da
candidatura
que
consubstanciou o seguinte: -----------------------------------------✓
Ajustamento da data de conclusão da operação para o 22/10/2022;
✓
Inclusão da “Componente 5 – Encargos com informática”, de forma
a permitir o enquadramento e elegibilidade das despesas atinentes à
implementação de 4 Laboratórios de Educação Digital (Salas do Futuro);
✓
Reformulação do quadro global de financiamento da Operação, sendo
atualizados os valores executados por cada componente/rúbrica de
investimento, revestindo a seguinte repartição de custos: ----------Componente
(código e designação)
3

Encargos com pessoal afeto à população

5

Encargos com informática

9

Rendas, Alugueres e Amortizações

10

Encargos diretos com a preparação,
desenvolvimento, acompanhamento
e avaliação da operação

14

Aquisição de bens móveis e equipamentos

Valor
(Aprovado)

Valor
(Proposta de
alteração)

Proposta de Alteração

530 535,61 €

589 563,55 €

Componente a manter

0,00 €

108 533,78 €

Nova componente

163 071,63 €

101 688,11 €

Componente a manter

6 000,00 €

4001,50 €

Componente a manter

19 073,49 €

44 601,03 €

Componente a manter

811 067,01 €

941 958,77 €
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8.8. No âmbito da análise do referido pedido de alteração, por parte
da Comissão Diretiva do Norte 2020, o Município foi notificado no
pretérito dia 23/05/2022, da decisão de aprovação do mesmo nos moldes
ora propostos. -----------------------------------------------------8.9. Em resultado da alteração processada à candidatura, para efeitos
de aceitação do apoio, de acordo com o constante no número 1, do artigo
21.º, do Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro, deverá de seguida
concluir-se o preenchimento da minuta do Termo de Aceitação
(apresentado em anexo) e processar-se a respetiva assinatura do mesmo.
9.
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------9.1. Considerando que, o pedido de alteração da candidatura foi
aprovado nos moldes formalizados pelo Município; -------------------9.2. Considerando que, com o reforço financeiro e com extensão do
prazo de conclusão da candidatura, será possível o alcance das
condições necessárias que permitirão que esta Operação se concretize
de acordo com o programado; ----------------------------------------9.3. Considerando que, a aceitação do apoio é feita mediante o envio
do Termo de Aceitação (Adenda) devidamente assinado e autenticado no
prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data da notificação da
decisão, conforme previsto no n.º 2 do Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27
de outubro; -------------------------------------------------------9.4. Face ao exposto, pelas razões acima apresentadas, entende-se
propor que superiormente seja adotada a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------9.4.1.
Aceitação das condições previstas na minuta do Termo de
Aceitação (Adenda) e respetivos anexos; ----------------------------9.4.2.
Agendamento do presente assunto à próxima reunião ordinária
de Câmara Municipal, com vista à legitimação do Senhor Presidente, Dr.
Nuno Vaz, a proceder à outorga do referido documento, para sua
posterior remissão à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega,
enquanto organismo intermédio da Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Norte responsável pelo acompanhamento da
execução da Operação. ----------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE FUNDOS EUROPEUS
ENGº PAULO VALOURA, DE 01.06.2022. ---------------------------------A presente informação/proposta satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------Tendo por base o âmbito deste documentos e as competências do órgão
para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico, Arq. Rodrigo Moreira,
para que, caso concorde com o preconizado, submeta o assunto à
consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, com vista
à apresentação da presente proposta à reunião de Câmara Municipal,
para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ----------ii) Aceitação das condições previstas na minuta do Termo de Aceitação
(Adenda) e respetivos anexos ---------------------------------------iii) Encaminhamento da presente informação/proposta para a próxima
Reunião de Executivo Municipal para legitimação do Senhor Presidente
da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, a proceder à outorga do referido
documento, para posterior remissão à Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega, enquanto organismo intermédio da Autoridade de Gestão do
Programa Operacional Regional do Norte responsável pelo acompanhamento
da execução da Operação. -------------------------------------------À consideração do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico, ---DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 01.06.2022. ---
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1- A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.2- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a
proposta a reunião de Câmara para: --------------------------------i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação (Adenda); ------------ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga
do referido Termo de Aceitação. -----------------------------------À consideração do Senhor Presidente, ------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
05/06/2022. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto pelo Chefe da DDE. -------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.4. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS (IMI)
CONCEDIDOS À SOCIEDADE “SOLAR INVESTMENT IMOBILIÁRIA, LDA.” NO ÂMBITO
DO PIM “HOTEL SANTA RITA WELLNESS & SPA INSTITUTE” E DO 8º RELATÓRIO
SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE INVESTIMENTO QUE O ACOMPANHAVA INFORMAÇÃO Nº 27/DDE/2022, DA ENGª CLÁUDIA FERREIRADE 03.06.2022. -Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------1.
No pretérito dia 23/05/2022, foi rececionado, via mensagem de
correio eletrónico, um requerimento3 subscrito por Mattteo Arthur
Colombo, sócio gerente da sociedade “Solar Investment Imobiliária,
Lda..”, NIPC 514 567 520, acompanhado do 8º relatório semestral de
execução e dos diversos elementos instrutórios. --------------------2.
O pedido em questão, apresentado à luz do disposto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento de Projetos de Interesse
Municipal (RPIM), visava a prorrogação, por mais 5 anos, dos benefícios
fiscais (IMI) concedidos à referida sociedade no âmbito do Projeto de
Interesse
Municipal
“Hotel
Santa
Rita
Wellness
&
SPA”
e
contratualizados com o Município de Chaves em 24/07/2018. ----------3.
Para o efeito, no passado dia 25/05/2022, a dita documentação
foi encaminhada para a Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e
Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF-PIM)4, com vista
à respetiva análise, a qual se processou na reunião do transato dia
31/05/2022. -------------------------------------------------------4.
Com esta informação pretende-se propor que seja acolhida a
proposta de decisão da Comissão sobre o pedido da interessada, conforme
constante no extrato do Auto de Diligência n.º 5/CTAAF-PIM/2022 e, em
paralelo, submeter à apreciação dos órgãos executivo e deliberativo
municipais a aprovação do 8º relatório semestral de acompanhamento da
execução do PIM, os quais se anexam. -------------------------------II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------1.
Ao abrigo do RPIM, a requerente solicitou, em 27/03/2018, a
classificação de Projeto de Interesse Municipal (PIM) para o projeto
de investimento denominado “Solar Thermal Institute”, a concretizar

3

Com registo de entrada no expediente geral “DDE/2022, DAG, EG,6165”.
Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo
camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta
Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------4
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na freguesia de Outeiro Seco no imóvel popularmente conhecido como
“Solar de Outeiro Seco”. -------------------------------------------2.
A pretensão em causa foi deferida por deliberação do órgão
executivo municipal, em 01/06/2018, resultando na atribuição da
classificação de PIM, bem como na aprovação da concessão de benefícios
tributários municipais, traduzidos na redução de 80% do valor do IMI,
concedida pelo prazo de 5 anos, eventualmente renovável por mais 5
anos, e na redução de 75% nas taxas urbanísticas. ------------------3.
O contrato de concessão de benefícios tributários municipais,
celebrado em 24/07/2018, teve a sua primeira adenda a 17/09/2021, para
incorporar alterações (na designação do projeto e nas metas - montante
de investimento e prazo de implementação), que no caso em concreto,
não comprometeram os benefícios já concedidos, e previamente
sancionadas pelo executivo camarário, em 07/12/2020. ---------------4.
Nesses termos, com as alterações introduzidas, o projeto passou
a denominar-se “Hotel Santa Rita Wellness & SPA Institute” e apresentar
as seguintes metas: ------------------------------------------------•
Montante de investimento: € 6 898 248,00 ---------------------•
Número de postos de trabalho: 42 -----------------------------•
Prazo para a implementação do projeto: 55 meses (07-02-2018 a 30-06-2020;
01-07-2021 a 31-09-2023). --------------------------------------------------5.
Em decorrência das competências atribuídas à CTAAF-PIM no âmbito
da verificação do cumprimento das condições consagradas no contrato,
em 07/01/2022, foi remetida à entidade promotora uma comunicação
alertando sobre as diligências a desenvolver caso existisse interesse
na prorrogação, por mais 5 anos, do benefício tributário concedido em
termos de IMI. -----------------------------------------------------6.
Na sequência da prévia comunicação, a interessada, no pretérito
dia 23/05/2022, apresentou, junto destes serviços municipais, um
pedido de prorrogação dos benefícios fiscais e, em simultâneo,
entregou o 8º relatório semestral de execução (compreendendo o período
de 24/01/2022 a 23/05/2022)5
do PIM acompanhado dos respetivos
6
anexos , para fazer prova do cumprimento das metas contratualizadas.7.
A dita documentação foi encaminhada para a Comissão Técnica
Municipal, no passado dia 25/05/2022, para efeitos de análise e emissão
de parecer, sendo que tal desiderato foi materializado na reunião
ocorrida no passado dia 31/05/2022. --------------------------------8.
Segundo consta no extrato do Auto de Diligência n.º 5 de 2022
elaborado para o efeito, a Comissão, após proceder à consulta da
informação constante no processo administrativo e à análise do
requerimento, do relatório de execução e dos respetivos elementos
instrutórios, constatou o seguinte: --------------------------------(i) Os benefícios fiscais (redução de 80% no valor do IMI) concedidos
à sociedade requerente no âmbito do Contrato de Concessão de Benefícios
Tributários Municipais vigente caducarão a partir de 24/07/2022; ----

5

A entidade promotora adiantou a entrega do relatório execução, que
tem a cadência semestral (de janeiro a julho e de julho a janeiro), e
que na prática seria apresentado no mês de julho, para poder comprovar
que se encontra a cumprir com as metas contratualizadas, e deste modo
poder apresentar evidências desse cumprimento. ---------------------6 Certidões da Segurança Social e das Finanças atestando a situação
contributiva e tributária regularizadas, faturas e correspondentes
comprovativos de pagamento e Quadro Auxiliar de Validação de Faturas.
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(ii) Os benefícios em questão poderão ser renováveis por mais cinco
anos, desde que não haja incumprimento que conduza à resolução do
contrato; ---------------------------------------------------------(iii) A sociedade requerente apresentou o pedido de prorrogação dos
benefícios concedidos em tempo útil para ser devidamente analisado
pela Comissão e deliberado pelo órgão executivo municipal; ---------(iv) O pedido em questão, em razão do investimento não se encontrar
integralmente realizado, vinha acompanhado dos comprovativos que
permitem aferir do cumprimento das alíneas a), c) e d) da Cláusula 5.ª
(“Obrigações do Promotor”)7 do Contrato, e simultaneamente a sociedade
comprometia-se a cumprir com o estipulado nas alíneas b), e) e f)
dessa mesma cláusula; ---------------------------------------------(v) Para ser possível aferir, em tempo útil, o cumprimento das metas
contratualizadas, a entidade promotora apresentou o 8º relatório de
execução do projeto, com dois meses de antecipação, compreendendo o
período de execução entre 24/01/2022 e 23/05/2022; -----------------(vi) Conforme consta no Relatório Semestral de Acompanhamento da
Execução deste PIM, elaborado no decorrer da reunião e que será levado
a apreciação pelos órgãos municipais, a entidade promotora encontrase a executar o projeto de investimento nos termos contratualmente
celebrados, existindo apenas a necessidade de se aditar, ao contrato
inicial, a alteração à data de conclusão do investimento, nos termos
da Inf./Proposta n.º 41/DDE/2021 e sancionada favoravelmente pelo
executivo municipal em 09/12/2021, pelo que não foram detetadas
quaisquer desconformidades que conduzam à resolução do Contrato
atualmente em vigor. -----------------------------------------------9.
A CTAAF-PIM, em face das constatações descritas no ponto
anterior, emitiu o seguinte parecer: -------------------------------(i) A sociedade requerente cumpre com os requisitos necessários à
prorrogação dos benefícios fiscais reunindo as condições para que o
executivo municipal delibere no sentido de deferir a pretensão da
mesma. ------------------------------------------------------------(ii) Caso ocorra deliberação nos termos preconizados, deverá haver
lugar à formalização de adenda ao contrato inicial para constar no
mesmo, o prolongamento, por mais 5 anos, dos benefícios tributários

7

Cláusula 5.ª (Obrigações do Promotor) ----------------------------“Pelo presente contrato a sociedade Solar Investment Imobiliária,
Lda., obriga-se a: -------------------------------------------------a) Executar integralmente o projeto de investimento nos termos e
prazos fixados em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos
constantes desta; --------------------------------------------------b) Manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, bem
como a manter a sua localização geográfica, durante um período mínimo
de cinco anos a contar da data da realização integral do investimento.c) Prestar ao Município de Chaves, semestralmente, relatório de
execução do projeto de investimento, indicando a execução física do
projeto e remetendo a demais documentação necessária, para comprovar
os pressupostos referidos aquando da avaliação da candidatura. -----d) Manter a sua situação regularizada perante a administração fiscal
e a Segurança Social; ----------------------------------------------e) Comunicar ao Município de Chaves qualquer alteração ou ocorrência
que ponha em causa os pressupostos relativos às condições de acesso
que permitiram a aprovação da candidatura, bem como a sua realização;
f) Comunicar por escrito ao Município de Chaves mudanças de domicílio
ou sede, no prazo de 10 dias contados a partir da data de ocorrência.”.
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concedidos (redução de 80% no valor do IMI) a qual será objeto de
deliberação da Assembleia Municipal. -------------------------------(iii) A concessão de benefícios à sociedade requerente, carece de
comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao término de cada
ano civil, todavia, estando ainda a entidade requerente a coberto do
contrato vigente, o efeito deste prolongamento dos benefícios
tributários concedidos apenas se refletirá a partir do ano civil 2023,
com término em 2028. -----------------------------------------------10. De salientar que, caso o executivo camarário delibere em
conformidade com a proposta da Comissão, deverão ser registrados,
através de aditamento ao contrato inicial, a alteração agora
preconizada (prolongamento, por mais 5 anos, dos benefícios
tributários concedidos (redução de 80% no valor do IMI)) bem como
aquela que já foi objeto de deliberação camarária em 09/12/2021, mas
carece do devido registo no contrato (data de conclusão do projeto
revista para 31/04/2024). ------------------------------------------11. Por último, importa referir que para emitir o parecer em questão,
a Comissão procedeu à análise da informação semestral apresentada pela
interessada, elaborando o consentâneo relatório de acompanhamento que,
a mesma, propõe que seja submetido a apreciação dos órgãos executivo
e deliberativo municipais para aprovação. --------------------------III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas e
de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora
da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------1.
Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião
ordinária do Executivo Municipal, com vista a serem adotadas as
seguintes deliberações: --------------------------------------------(i) Deferimento do pedido da interessada, nos termos preconizados
pela CTAAF-PIM e constantes do extrato do Auto de Diligência n.º
5/CTAAF-PIM/2022 (em anexo); --------------------------------------(ii) Aprovação do 8º relatório semestral de acompanhamento da execução
do PIM (em anexo). -------------------------------------------------2.
Caso haja concordância com a estratégia preconizada, propõe-se
ainda: ------------------------------------------------------------(i) A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea
f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo
(CPA); ------------------------------------------------------------(ii) A notificação da sociedade requerente, nos termos do artigo 114.º
e seguintes do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria
ora em apreciação; ------------------------------------------------(iii) O encaminhamento do processo para o GNE, para que promova as
diligências necessárias à formalização de adenda ao contrato inicial,
a qual deverá ser levada a conhecimento da Assembleia Municipal, na
primeira sessão daquele órgão deliberativo; ------------------------(iv) A comunicação anual dos benefícios fiscais reconhecidos à
sociedade requerente (redução de 80% no valor do IMI, por um período
de 5 anos) à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao término de cada
ano civil, por tramitação eletrónica, no período compreendido entre
2023 e 2028, se não se verificarem situações de incumprimento
contratual; -------------------------------------------------------(v) O encaminhamento da presente informação, do relatório elaborado
pela CTAAF-PIM, bem como da deliberação de Câmara referida na alínea
(ii) do ponto anterior para apreciação da Assembleia Municipal, na
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próxima sessão daquele órgão deliberativo, conforme disposto no nº 3
do art.º 13º do RPIM. ----------------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------Em Anexo: ---------------------------------------------------------Anexo 1 – Extrato do Auto de Diligência n.º 5 de 2022, da CTAAF-PIM;
Anexo 2 – 8º Relatório semestral de acompanhamento da execução do
projeto de investimento e respetivos anexos. -----------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 03.06.2022 ----1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2 - Na qualidade de Gestor dos Processos de candidaturas PIM, e tendo
por base a presente informação técnica e as competências do órgão para
a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira despacho no
sentido de submeter a presente informação/proposta a reunião do
Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado
na proposta. -------------------------------------------------------À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
06/06/2022. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao 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. --------------------------------------------X
DIVERSOS
A Câmara Municipal deliberou,
forma de minuta, nos precisos
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
com vista à sua executoriedade

por unanimidade, aprovar a ata sob a
termos do disposto no artigo 57º, do
12 de setembro e ulteriores alterações,
imediata. ----------------------------

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião
quando eram onze horas e vinte e cinco minutos, para constar se lavrou
a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------__________________________
__________________________

