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Nº 02 – Reunião  Ordinária  da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                    Realizada no dia 16 de janeiro 

 de 2015. --------------------- 

Aos dezasseis dias do mês janeiro do ano dois mil e quinze, 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. Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. 

Eng. João Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins 

Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação Geral. -------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

horas e dez minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do 

dia previamente elaborada e datada do dia treze de janeiro do corrente 

ano. --------------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CÂNDIDO 

MONTEIRO CABELEIRA. ------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, começando por solicitar a alteração da data de 

realização da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, – Reunião 

Mensal Pública – programada para o dia 30 de janeiro do corrente ano, 

às 15 horas, passando a mesma a ter lugar no dia 29 de janeiro do 

corrente ano, pelas 10:30 horas. ------------------------------------ 

Tal alteração, ora, preconizada deve-se ao facto de ter sido solicitado 

o agendamento, para o dia 30 de janeiro, de uma visita oficial da 

CCDRN ao Concelho de Chaves, tendo em vista avaliar a aplicação dos 

fundos estruturais com incidência no território concelhio. ---------- 

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

À Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aceitar tal alteração 

à data de realização da próxima reunião ordinária, pública e mensal, 

do Executivo Municipal, nos termos acima sugeridos pelo Senhor 

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

Nos termos legais, proceda-se a publicitação de tal alteração à data 

e hora de realização da mencionada reunião do Executivo Municipal. -- 

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

- Acompanhamento local quanto à aplicação de fundos comunitários: 

Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu nota da 

iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, consubstanciada na realização, nos próximos dias 29 e 30 do 

corrente mês, de uma visita oficial ao Concelho de Chaves, tendo em 

vista uma avaliação, no local, sobre a aplicação dos fundos 

comunitários. ------------------------------------------------------ 

Tal iniciativa irá implicar a visita dos principais investimentos co-

financiados pelo ON2 no Concelho de Chaves, sendo os mesmos 

considerados um exemplo modelo na aplicação dos fundos estruturais. - 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento e facultou 

a consulta, ao Executivo Camarário, dos seguintes documentos 

relacionados com a atividade municipal, a saber: -------------------- 
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- Ata número 23/2014, da Associação Chaves Viva, na qual consta a 

aceitação do pedido de renúncia do Município de Chaves como associado 

efetivo, conforme documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais; --------------------------- 

- Plano de Atividades e Orçamento, para o ano de 2015, da Empresa 

EHATB, SA; conforme documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais; --------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara exarou um 

voto de felicitações dirigido ao Clube de Karaté do Alto Tâmega pelos 

feitos desportivos, recentemente, alcançados, dispondo já de dois 

campeões nacionais em tal modalidade desportiva. -------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR DR. 

FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO. ----------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, começando a sua intervenção por solicitar, 

verbalmente, ao Senhor Presidente da Câmara, esclarecimentos sobre os 

seguintes dossiês relacionados com a atividade municipal, a saber: -- 

1 – UTAD: Sobre esta matéria, o Vereador peticionário solicitou 

esclarecimentos, tendo em vista apurar se a autarquia já promoveu 

alguma avaliação sobre o impacto relacionado com o encerramento do 

Pólo da UTAD, em Chaves, nomeadamente no que diz respeito à deslocação 

de alunos, com efeitos negativos para a dinâmica da economia local, 

e, bem assim, no que diz respeito à extinção dos correspondentes postos 

de trabalho. -------------------------------------------------------- 

2 – Plano de captação de água termal e relatório final de captação: 

Sobre esta matéria, o Vereador peticionário solicitou esclarecimentos 

sobre a efetiva conclusão do plano de exploração do manancial de água 

termal e, bem assim, do relatório final tendo como objeto a captação 

do furo AC3, matérias que já foram, em tempo oportuno, abordadas em 

reuniões anteriores do Executivo Camarário. ------------------------- 

3 – Biblioteca Municipal: Sobre esta matéria, o Vereador peticionário, 

solicitou esclarecimentos sobre os desenvolvimentos registados, no 

âmbito da proposta, oportunamente, apresentada pelo Partido 

Socialista, tendo como objetivo a abertura, aos sábados, da biblioteca 

municipal, viabilizando, assim, o acesso a tais serviços municipais, 

quer aos estudantes do Concelho na elaboração de trabalhos de grupo e 

pelos estudantes universitários que se encontram durante o fim de 

semana na cidade, quer aos desempregados, quer aos trabalhadores que 

durante a semana não dispõe de tempo e para os jubilados/aposentados 

que podem ser apoiados por filhos e netos nas suas deslocações ao fim 

de semana. ---------------------------------------------------------- 

4 – Plano desportivo municipal: Sobre esta matéria, o Vereador do 

Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, questionou o Senhor Presidente 

da Câmara sobre o desenvolvimento registado no que concerne à 

elaboração de um plano desportivo Municipal, documento estratégico que 

deveria incluir, entre outras matérias, o plano de manutenção e/ou 

prevenção do parque desportivo municipal. --------------------------- 

Tal documento é fundamental para a definição e programação dos 

objetivos que a autarquia pretende prosseguir na área de intervenção 

municipal relacionada com a atividade desportiva, sendo certo que, em 

tempo oportuno, o Partido Socialista apresentou, neste Executivo 

Municipal, tal proposta de atuação. --------------------------------- 

5 – Ponte de Vila Verde da Raia: Sobre esta matéria, o Vereador do 

Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, questionou o Senhor Presidente 

da Câmara sobre as razões justificadoras da demora na realização dos 
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procedimentos tendentes à realização do estudo relacionado com a 

segurança da ponte situada na Freguesia de Vila Verde da Raia. ------ 

6 – Unidade de Cuidados Continuados: Sobre esta matéria, o Vereador 

do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, questionou o Senhor 

Presidente da Câmara sobre a eventual reabertura da unidade de cuidados 

continuados, na sequência das informações, oportunamente, prestadas, 

sobre a matéria, em reuniões anteriores deste órgão executivo. ------ 

7 – Organização da Feira dos Santos: Sobre esta matéria, o Vereador 

do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, solicitou informação, sobre 

a composição dos órgãos previstos no regulamento de organização da 

feira dos santos já por diversas vezes requerida. ------------------- 

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

Concluindo a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco Melo, procedeu à entrega dos seguintes requerimentos 

relacionados com a atividade municipal, cujo teor seguidamente se 

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

Requerimento Pedido de cópia de documento --------------------------- 

- Considerando o litígio que envolve a autarquia com a empresa de 

estruturas metálicas de Braga, a qual, em sub empreitada construiu a 

cobertura do mercado municipal de Chaves, na parte onde se realiza a 

feira semanal de hortaliças. ---------------------------------------- 

- Sabendo-se que o Presidente da Câmara emitiu duas cartas de conforto, 

onde a autarquia se substitui ao empreiteiro se este não pagasse a 

obra. -------------------------------------------------------------- 

Requere-se: -------------------------------------------------------- 

- Cópia simples de cada uma das cartas de conforto emitidas à empresa 

de Construções Metálicas de Braga. ---------------------------------- 

- Cópia dos pagamentos à empresa Moreira e Filhos. ------------------ 

O Vereador ---------------------------------------------------------- 

Francisco António Chaves de Melo ------------------------------------

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

Situação Económica e Financeira do Município ------------------------ 

- Considerando a incorporação de avultado valor financeiro nas contas 

do Município oriundo do empréstimo realizado. ----------------------- 

- Considerando que ainda não foi prestada informação à Câmara da 

execução orçamental a 31 de dezembro de 2014. ----------------------- 

- Considerando que se desconhece a repartição do empréstimo pelas 

entidades prestamistas. --------------------------------------------- 

- Considerando que se não sabe o valor que ainda aguarda meios 

financeiros para ser ressarcido. ------------------------------------ 

Requere-se: -------------------------------------------------------- 

Informação relativa à situação económica do Município a 31 (trinta e 

um) de dezembro de 2014. -------------------------------------------- 

O Vereador ---------------------------------------------------------- 

Francisco António Chaves de Melo ------------------------------------

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

Na sequência das questões colocadas pelo Vereador do Partido 

Socialista, Dr. Francisco Melo, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado os seguintes esclarecimentos: ------------- 

1 – O relatório relacionado com o plano manancial de água termal ainda 

não está, na presente data, concluído. ------------------------------ 

2 – O relatório relacionado com o furo de captação de água termal – 

AC3 – também não está ainda concluído, sendo certo que é sua intenção 

proceder à divulgação de tais documentos imediatamente após a sua 

entrega, por parte dos técnicos responsáveis pela sua elaboração. --- 

3 – Relativamente à realização do estudo correlacionado com a avaliação 

do estado de conservação da ponte situada na freguesia de Vila Verde 
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da Raia, a Divisão municipal responsável já encetou as diligências 

indispensáveis à obtenção de tal estudo técnico. -------------------- 

O documento técnico final produzido, sobre a matéria, será levado ao 

conhecimento deste executivo municipal. ----------------------------- 

4 – No que diz respeito à proposta apresentada, em tempo, pelo Partido 

Socialista, consubstanciada na abertura, aos sábados, da Biblioteca 

Municipal, a mesma irá ser agendada para próxima reunião do executivo 

camarário, em vista à sua análise, discussão e votação. ------------- 

5 – Por último, no que concerne ao conteúdo dos requerimentos 

apresentados pelo Vereador do Partido Socialista, o Senhor Presidente 

da Câmara prestou, sumariamente, os seguintes esclarecimentos: ------ 

a) O Pedido de informação relacionado com a situação económico 

financeira da autarquia a 31 de dezembro de 2014, será encaminhado 

para a unidade orgânica competente, no caso, Divisão de Gestão 

Financeira, tendo em vista a preparação de informação técnica 

detalhada sobre todos os elementos financeiros relevantes e com 

projeção à data de 31 de dezembro de 2014; -------------------------- 

b) No que diz respeito ao fornecimento de cópias relacionadas com a 

emissão, pela Autarquia, de cartas de conforto emitidas a favor da 

empresa de construções metálicas de Braga, e, bem assim, cópia dos 

pagamentos efetuados à empresa “José Moreira e Filhos”, tais 

documentos serão facultados logo após a conclusão do processo judicial 

que, sobre a matéria, corre seus termos no Tribunal Judicial de Braga. 

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

De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Dr. 

Francisco Melo, para manifestar a sua discordância relativamente ao 

facto de não lhe ter sido facultado o acesso aos documentos em causa 

– cartas de conforto – tanto mais que, pela sua natureza 

administrativa, não é legalmente admissível que o seu acesso fique 

condicionado pela tomada de decisão judicial, por parte do Tribunal 

competente. -------------------------------------------------------- 

Neste contexto, e para todos os efeitos legais, requereu, 

antecipadamente, certidão da ata da presente reunião de Câmara, na 

parte relacionada com a matéria, ora, em apreciação. ---------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. JOÃO ADÉRITO 

MOURA MOUTINHO. ----------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João 

Adérito Moura Moutinho, começando a sua intervenção com a formalização 

de um pedido de elaboração de mapa, sobre o ponto da situação das 

empreitadas de obras públicas, em curso, e promovidas pelo Município, 

contendo os seus elementos mais relevantes. ------------------------- 

Seguidamente, solicitou alguns esclarecimentos sobre a execução da 

empreitada tendo como objeto a Ligação Rodoviária da A24/Hospital de 

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

Embora reconheça que a obra pública em causa está a decorrer, 

aparentemente, dentro da normalidade, é sua convicção que a autarquia 

deverá fazer uma aposta na dinamização da ligação de tal infraestrutura 

rodoviária ao Hospital de Chaves, sob pena do troço em execução não 

ganhar a importância que o mesmo deve ter, tendo em vista a criação 

de condições mais favoráveis de circulação rodoviária, na cidade de 

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

No que concerne às condições de execução do projeto da obra pública 

denominada “Museu das Termas Romanas”, o Vereador manifestou a sua 

insatisfação relativamente à elevada quota da cobertura do museu. --- 
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Concluindo a sua intervenção, o Senhor Vereador solicitou informação 

sobre as seguintes matérias relacionadas com a atividade municipal, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

a) Cópia do relatório relacionado com a realização da Feira dos 

Santos – Ano de 2014 -; --------------------------------------------- 

b) Informação sobre a evolução do Dossier municipal relacionado com 

a qualificação da estrada municipal Chaves – Soutelinho da Raia. ---- 

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

No sentido de dar resposta a intervenção que antecede, do Vereador do 

Partido Socialista, Senhor Eng João Moutinho, usou da palavra o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo prestado os seguintes esclarecimentos: -- 

1 – O relatório de avaliação sobre a Feira dos Santos – 2014 – será 

solicitado a entidade organizadora, no caso, ACISAT. ---------------- 

2 – O Município de Chaves já encetou diligências, junto do Estado 

Português, no sentido de que a estrada que faz a ligação rodoviária 

entre Chaves e Soutelinho da Raia possa ser classificada como estrada 

nacional, assumindo este a requalificação da referida via. ---------- 

3 – O Município de Chaves, de acordo com a sua disciplina orçamental, 

poderá ponderar, num futuro próximo, a execução dos trabalhos 

relacionados, quer com a ligação rodoviária da A24 ao hospital de 

Chaves, quer com a requalificação da estrada que estabelece a ligação 

entre Chaves e Soutelinho da Raia, registando-se, neste último caso, 

uma posição desfavorável do Estado Português relativamente à 

classificação de tal infraestrutura rodoviária. --------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 02 de janeiro de 2015. -------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

aprovar a referida ata. --------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PERDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL; - MARIA RUA DA SILVA. 

INFORMAÇÃO Nº. 142/DAF/2014. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 5282, datado do pretérito 

dia 29 de abril de 2014, Maria Rua da Silva, veio solicitar que lhe 

seja concedido o perdão da dívida existente neste Município a título 

de consumos de águas associados ao contrato n.º 37264, instalado na 

Rua da Alegria 4, Pereira de Selão, Vilas Boas, Chaves. ------------ 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/11/21, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 117/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 13 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

peticionária. ------------------------------------------------------ 

3. Neste contexto, foi concedida 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. 100º e ss do Código do 

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

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente veio argumentar 

que não dispõe de meios económicos que lhe permitam saldar a dívida 

em causa. ----------------------------------------------------------- 

5. Para o efeito, a requerente invoca que o seu rendimento global 

em 2013 foi de 5200,07€, tendo pago, no mesmo ano, a quantia de 

4440,00€ ao lar onde se encontra a residir, sendo o restante destinado 

a despesas com roupa, calçado e medicação. -------------------------- 

6. Assim, sobre a matéria em apreciação, cumpre informar o seguinte: 

II - Do direito ---------------------------------------------------- 

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. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 

26 de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

onde se especifique devidamente os valores que a mesma apresenta. --- 

4. Todavia, 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, 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. --------------------------------------------- 

5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 

serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 

6. Ora, 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 
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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, por força do princípio da decisão, intentar uma 

execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes a 

tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 

poder - dever. ----------------------------------------------------- 

9. Tanto mais que, nos termos do n.º 3, do artigo 85º, do Código do 

Procedimento e Processo Tributário, a concessão da moratória ou a 

suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei, quando 

dolosas, são fundamento de responsabilidade tributária subsidiária. 

10. Ora, o argumentário apresentado pela requerente não traz qualquer 

elemento novo e justificador da alteração do sentido de decisão 

entretanto manifestado pelo órgão executivo municipal, consubstanciado 

no indeferimento do pedido de perdão da dívida existente. ----------- 

11. Nestes termos, não se torna possível proceder ao perdão da 

dívida, dado que o processo apenas poderá ser considerado extinto por 

uma das formas legalmente previstas, razão pela qual se deverá decidir 

pelo indeferimento de tal pedido. ---------------------------------- 

12. Atenda-se, contudo que, se por um lado os argumentos apresentados 

pela requerente não justificam o perdão, sem mais, do valor em dívida, 

por outro lado, a situação económica descrita pela requerente, a 

confirmar-se, é suscetível de ser enquadrada no Regulamento para 

Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecido, aprovado no dia 

24 de abril de 2013, pela Assembleia Municipal, em sede de sua sessão 

ordinária. --------------------------------------------------------- 

13. De facto, o artigo 3º, do retrocitado Regulamento, prevê regras 

relativamente ao pagamento faseado de dívidas que se encontrem em 

processo de execução fiscal e referentes a consumidores finais com 

situação económica difícil e comprovada. --------------------------- 

14. Sendo certo que, enquanto o n.º 3.1, do Regulamento, reproduz o 

disposto no art. 196º do CPPT, já o n.º 3.2, prevê um regime excecional 

e que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“A autorização do pagamento em prestações de importâncias inferiores 

ao valor de uma unidade conta, fica condicionada à prévia autorização 

pelo órgão executivo mediante a apresentação de meios de prova que 

corroborem a efetiva carência económica e, levando em linha de conta 

os sinais exteriores de riqueza e comprovada pela existência de um 

rendimento per capita igual ou inferior a 60% da retribuição mínima 

mensal garantida (RMMG), sempre que o executado não seja responsável 

pela situação de insuficiência ou carência económica.” --------------

Ainda sobre esta matéria, importa referir nos termos do n.º 3.3, do 

retrocitado Regulamento Municipal, nas situações referidas no n.º 3.2, 

o valor mínimo de cada prestação mensal não poderá ser inferior a 

cinco euros. ------------------------------------------------------- 

15. Verifica-se, portanto, que, tendo como base o valor em dívida, 

a requerente pode vir a beneficiar do pagamento em prestações, desde 

que dê cumprimento aos requisitos enunciados no n.º 3.2, do referido 

Regulamento, em especial, à apresentação de meios de prova corroborem 

a efetiva carência económica, muito concretamente, a existência de um 

rendimento per capita igual ou inferior a 60% da retribuição mínima 

mensal garantida (RMMG). ------------------------------------------- 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 
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substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

de acordo com as razões de facto e de direito exaradas na presente 

Informação e na Informação nº 117/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 13 de novembro de 2014; --------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre 

a matéria ora em apreciação; --------------------------------------- 

c) Simultaneamente, dever-se-á informar a requerente que, caso 

pretenda, poderá requerer o pagamento em prestações ao abrigo do regime 

excecional previsto no n.º 3.2, do Regulamento para Atribuição de 

Apoios a Estratos Sociais Desfavorecido, aprovado no dia 24 de abril 

de 2013, pela Assembleia Municipal, em sede de sua sessão ordinária, 

desde que, para o efeito, apresente meios de prova que corroborem a 

efetiva carência económica, muito concretamente, a existência de um 

rendimento per capita igual ou inferior a 60% da retribuição mínima 

mensal garantida (RMMG); -------------------------------------------- 

d) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos; ---------------------- 

e) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre o presente assunto.  

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

Chaves, 29 de dezembro de 2014. ------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2014.12.30 -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à adoção de decisão 

consubstanciada no indeferimento da pretensão formulada pela 

requerente, de acordo com o argumentario aqui invocado. À consideração 

superior. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2014.12.31 --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.31 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA LOJA N.º 3, SITA NA 

TRAVESSA CÂNDIDO DOS REIS, CHAVES; - INUNDAÇÃO; - EMPRESA “LOBO & 

CASTRO OSÓRIO, LDA. INFORMAÇÃO Nº. 143/DAF/2014. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ----------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 12064, datado do pretérito 

dia 07/10/2014, a empresa “Lobo & Castro Osório, Lda.”, veio solicitar 
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a assunção de responsabilidade, por parte deste Município, com vista 

ao pagamento duma indemnização no valor de €239,90 (duzentos e trinta 

e nove euros e noventa cêntimos) pelos danos patrimoniais sofridos na 

loja n.º 3, sita na Travessa Cândido dos Reis, Chaves, na sequência 

de uma inundação. -------------------------------------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação em causa, 
ocorreu “(…) durante a madrugada do dia 17 de Setembro, aquando os (…) 

serviços camarários faziam lavagem da referida rua, a qual causou 

inundação na montra, danificando os artigos nela expostos.(…)” ------ 

3. No dia 23 de outubro de 2014, a Unidade Flexível de 2.º Grau de 
Recursos Operacionais, produziu a Informação n.º 136/2014, informando 

do seguinte: ------------------------------------------------------- 

“(…) Foi verdade que na referida data e artéria, os nossos serviços 

procederam à lavagem do arruamento. -------------------------------- 

Após indagação aos funcionários que realizaram a operação, confirma-

se que o funcionário, Sr. Domingos Melo Vinhais, com número 

mecanográfico 384, pertencente à Divisão de Águas e Resíduos, 

inadvertidamente ao aproximar o jato de água à porta da referida loja, 

houve infiltração de água, passando esta, sob a porta para o interior 

da loja. ----------------------------------------------------------- 

Dever-se-á indemnizar a peticionária, no valor dos artigos danificados 

“139.90€” (cento e trinta e nove euros e noventa cêntimos), excetuando 

o valor dos danos na montra, porque em diálogo com a gerente da loja, 

esta, esteve de acordo em suprimir o valor apresentado pelos danos na 

montra. ------------------------------------------------------------ 

A peticionária transmitiu, que só foi necessário uma pequena limpeza 

da água aí depositada e pequenos retoques de pintura. -------------- 

Será de solicitar à requerente a entrega dos artigos danificados, para 

lavagem dos mesmos e doação a instituição de caridade.” ------------ 

5. Atenda-se, contudo, que, de acordo com a retrocitada unidade 

orgânica, o valor dos danos a indemnizar não devem incluir o valor 

respeitante aos danos na montra, uma vez que a gerente da referida 

loja concordou em não requerer os mesmos. -------------------------- 

6.  Sucede, porém, que após análise do processo enviado a estes 

serviços, e compulsados todos os seus elementos, verificamos a 

inexistência do seguinte: ------------------------------------------ 

a) Documento escrito pela peticionária, atestando que apenas 

pretende ser ressarcida do valor de 139.90€ (cento e trinta e nove 

euros e noventa cêntimos); ----------------------------------------- 

b) Documento que comprove que o valor do material danificado 

(Manta de bebé, fato de bebé, luvas e gorro) ascenda a 139.90€ (cento 

e trinta e nove euros e noventa cêntimos). -------------------------- 

7. Nestes contexto, veio a ser solicitado à peticionária que 

apresentasse, junto desta Autarquia Local, os elementos acima 

identificados. ----------------------------------------------------- 

8. Sendo certo que, na sequência de tal pedido, a peticionária 

apresentou declaração escrita, atestando que apenas pretende ser 

ressarcida do valor de €139,90, juntamente com documentos 

comprovativos do valor das peças danificadas. ---------------------- 

4. Neste enfoque, é no âmbito dos factos acima revisitados que deverá 
ser contextualizado o despacho do Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral, datado do dia 06/11/2014, no sentido de esclarecer 

se a pretensão formulada pela ora peticionária poderá ter acolhimento 

por parte desta Autarquia Local. ----------------------------------- 

5. É, pois, na sequência deste pedido de parecer que se apresentam, 

de seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 
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individual e concreto em apreciação. --------------------------------

II – Do direito ---------------------------------------------------- 

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 

grandes tipos, a saber: -------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; --- 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; ---- 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber: -------------------------------- 

-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 

ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; --

-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ---------------- 

-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ----------------------- 

-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ----------------------------------------------------------- 

4.  De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele 

que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 

ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 

fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação 

“. -----------------------------------------------------------------

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------- 

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 

como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ------- 

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 

pode revestir uma de duas modalidades, a saber: -------------------- 

Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem  (lesão 

direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger 

interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------- 

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a peticionária 

afirma que os prejuízos foram provocados na sequência de uma inundação, 

a qual teve a sua origem numa infiltração provocada pelas operações 

de limpeza da rua, levadas a efeito pelos serviços municipais. ----- 

10. Sendo certo que tais factos, vieram a ser confirmados pela Divisão 

de Recursos Operacionais, através da Informação n.º 136/2014, 

produzida no dia 23 de outubro de 2014, e no qual é feita uma análise, 

sob o ponto de vista técnico, relativamente à inundação referenciada 
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no presente processo, a qual provocou os danos invocados pela 

peticionária. ------------------------------------------------------ 

11. Ora, do teor da retrocitada Informação resulta, expressamente, a 

seguinte conclusão, a saber: ---------------------------------------- 

“(…) Dever-se-á indemnizar a peticionária, no valor dos artigos 

danificados (…)”. -------------------------------------------------- 

12. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, considerando, 

desde logo, a conclusão inequívoca manifestada na Informação produzida 

pela Divisão de Recursos Operacionais, parecem estar reunidos, salvo 

melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento 

de responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. -------------

IV – Propostas -----------------------------------------------------  

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Numa primeira fase, dever-se-á agendar o presente assunto para 

uma próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção 

da competente decisão administrativa, consubstanciada no deferimento 

da pretensão formulada pela requerente, uma vez que decorre, no caso 

individual e concreto, responsabilidade da Autarquia justificadora, a 

título de responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento 

da referida indemnização; ------------------------------------------ 

b) Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos 

danos sofridos na loja do peticionário, deverá o presente assunto ser 

encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza, 

no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira, em vista 

à ativação do seguro de responsabilidade civil junto da companhia 

seguradora “AXA Portugal”; ------------------------------------------ 

c) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

Chaves, 30 de dezembro de 2014. ------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2014.12.30 -------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada 

para a próxima reunião do órgão executivo, em vista à adoção de decisão 

consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pela requerente, 

de acordo com os argumentos exarados nesta informação. À consideração 

superior. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2014.12.31 --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.31 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou, ainda, da palavra o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

A proposta, ora, em apreciação deveria ser complementada com a 

indicação de valor da competente franquia, no âmbito do contrato de 

seguro existente, sobre a matéria, sendo certo que o envio do presente 

dossiê para a companhia de seguros torna despicienda a diligência 

negocial, entretanto, estabelecida com a interessada. --------------- 

Por outro lado, vota favoravelmente a decisão de aprovação da presente 

proposta, considerando que a mesma não determina, de imediato, a 

assunção de quaisquer encargos financeiros, por parte da autarquia. - 

 

 

3. INCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PAGAMENTO; - DÍVIDAS REFERENTES A 

CONSUMOS DE ÁGUA; - EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO Nº.147/DAF/2014. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares ---------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 13372, datado do pretérito 

dia 10 de novembro de 2014, José Rodrigo Gomes de Amorim veio expor o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

“O aqui requerente e o seu agregado familiar tendo-se encontrado em 

situação de insuficiência económica muito grave desde Dezembro de 

2013, em virtude de ser o único do agregado familiar a receber salários 

até à presente data, (salário mínimo nacional), sendo esta a razão 

justificativa de não ter conseguido assumir o compromisso que com V. 

Exa. acordou o pagamento do valor em dívida em prestações, juntando-

se aqui os documentos comprovativos da supra mencionada carência 

económica. --------------------------------------------------------- 

Quero começar a cumprir, e vou fazê-lo em virtude de, já ter requerido 

à segurança social o respectivo subsídio de desemprego e social de 

desemprego. -------------------------------------------------------- 

De acordo com o exposto solicito a V. Exas o pagamento em prestações 

das faturas em dívida, ascendendo ao montante de 505,00, de acordo com 

documento.” -------------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a emissão 

da competente informação técnico-jurídica sobre a estratégia a adotar 

perante o incumprimento do referido acordo de pagamento. ------------ 

3. Assim, cumpre-me informar, sobre a matéria, o seguinte: ------- 

II – Dos Factos ----------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativo desta Autarquia Local n.º 2138, do pretérito dia 

22/02/2013, José Rodrigo Gomes de Amorim, veio solicitar que lhe fosse 

autorizado o pagamento em prestações, do valor que tinha em dívida 

junto desta Autarquia Local e relativo a consumos de água efetuados e 

não regularizados. -------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, e na sequência da deliberação tomada pelo órgão 

executivo municipal, em sede de reunião ordinária datada do dia 

5/08/2013, veio a ser aprovado o pagamento faseado do valor 

correspondente à quantia de 177,72 euros, em 24 prestações mensais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 27/09/20113 e a última no 

dia 27/08/2015. ----------------------------------------------------- 

3. Sucede, porém, que o consumidor final, em causa, não deu 

cumprimento ao plano aprovado. -------------------------------------- 

4. É pois, no âmbito dos factos acima enunciados, que deverá ser 

revisitado o pedido formulado pelo requerente. ---------------------- 
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III - Do direito ---------------------------------------------------- 

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. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 

26 de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

onde se especifique devidamente os valores que a mesma apresenta. -- 

4. Todavia, 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, 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. --------------------------------------------- 

5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 

serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 

6. Ora, 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, por força do princípio da decisão, intentar uma 

execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes a 

tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 

poder - dever. ------------------------------------------------------ 

9. Isto significa que perante a falta de pagamento de uma fatura de 

água, o Município está legalmente obrigado a instaurar a respetiva 

execução fiscal, sob pena de violação de uma obrigação legal, com 

todas as consequências legais. ------------------------------------- 

10. E prova disso é que, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 

85º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 

alterações, a concessão da moratória ou a suspensão da execução fiscal 

fora dos casos previstos na lei, quando dolosas, são fundamento de 

responsabilidade tributária subsidiária. ---------------------------- 

11. Existindo plano de pagamento de dívida em execução fiscal, 

devidamente autorizada pelo órgão executivo municipal, basta o 

incumprimento de uma prestação para que se considerem vencidas todas 

as restantes. ------------------------------------------------------- 

12. Tanto mais que os processos de execução fiscal se encontram 

informatizados, através de plataforma criada para o efeito, correndo 

os mesmos de forma automática, no estrito cumprimento dos 

procedimentos e prazos previstos na lei. --------------------------- 

13. Partindo destas premissas, facilmente se conclui que o 

incumprimento do acordo de pagamento, celebrado entre o Município de 

Chaves e o ora requerente, tem como consequência a prossecução do 
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processo de execução fiscal, desta feita visando a cobrança coerciva 

dos valores em dívida de uma só vez, pelo que a reativação do mesmo 

se encontra prejudicada. -------------------------------------------- 

14. Sobre esta matéria importa, ainda, referir que, para além do 

valor abrangido pelo plano de pagamentos incumprido, o requerente deve 

o valor das faturas que, entretanto, foram sendo emitidas. ---------- 

15. Sendo certo que, na presente data, se encontra em execução fiscal 

o valor total de 357.46 euros, correspondendo 85.50 euros a encargos 

com execução fiscal e 44.72 euros a juros de mora. ------------------ 

16. Relativamente a esta última dívida, excetuando o valor que se 

encontrava abrangido pelo retromencionado plano de pagamento em 

prestações, julgamos, salvo melhor opinião, que a eventual autorização 

do pagamento faseado da mesma deverá ficar sempre condicionada à prévia 

regularização do valor das prestações vencidas e não pagas. --------- 

III – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pelo requerente, com base nas razões anteriormente expostas; 

b) No cumprimento do disposto no art. 100º e ss. do CPA, deverá tal 

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto 

exarado; ----------------------------------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente assunto para o gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira. ------------- 

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

Chaves, 30 de dezembro de 2014 --------------------------------------    

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2014.12.31 -------------------------------- 

Visto. Concordo. Deverá a presente informação ser agendada para a 

próxima reunião do órgão executivo, em vista à adoção de decisão 

consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

requerente, de acordo com as razões aqui exaradas. À consideração 

superior. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2014.12.31 --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2014.12.31 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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4. ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS CONSTANTES DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS. INFORMAÇÃO Nº. 

3/DAF/15. PARA CONHECIMENTO. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através de deliberação tomada pelo órgão executivo camarário, em 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, revogando-se, simultaneamente, as taxas 

previstas em todos os regulamentos municipais que se encontravam em 

vigor neste Município, passando as mesmas a constar de uma tabela 

única anexa ao retrocitado Regulamento. ---------------------------- 

Refira-se que o art. 5º do referido Regulamento prevê, expressamente, 

o seguinte: -------------------------------------------------------- 

“ Actualização ----------------------------------------------------- 

1. As taxas previstas na Tabela anexa serão atualizadas, ordinária e 
anualmente, em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística (por aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor, sem habitação) relativa ao período de Novembro a Outubro, 

inclusive, dos exercícios anteriores àquele em que a atualização 

produzirá efeitos. ------------------------------------------------- 

2. A atualização a que alude o n.º anterior deverá ser feita nos 

documentos previsionais. -------------------------------------------- 

3. Os valores resultantes da atualização efetuada nos termos do número 
1 serão arredondados para a segunda casa decimal para o múltiplo de 

0,05 € mais próximo ------------------------------------------------ 

4. Sem prejuízo das atualizações anuais previstas no número 1, o 

Município pode proceder à atualização dos valores das Taxas Municipais 

sempre que o considere justificado, mediante a fundamentação 

económico-financeira subjacente, nos termos previstos na Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro. ----------------------------------------- 

5. As taxas que resultem de quantitativos fixados por disposição legal 
especial serão atualizadas de acordo com os coeficientes legalmente 

estabelecidos.” ---------------------------------------------------- 

Assim, em vista a dar inteiro cumprimento ao estatuído no retrocitado 

art. 5º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 

em vigor neste Concelho, a subunidade orgânica responsável – Secção 

de Taxas e Licenças –, integrada na Divisão de Administração e 

Fiscalização, procedeu à atualização das taxas administrativas 

constantes da respetiva Tabela Anexa ao referido Regulamento, em 

função da taxa de inflação publicada pelo INE, por aplicação do índice 

de preços ao consumidor sem habitação, relativa ao período de Novembro 

e Outubro dos exercícios anteriores àquele em que a atualização 

produzirá efeitos, tudo isto, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente informação. ---------------------------------------- 

Neste contexto, e no sentido dos serviços municipais competentes – 

Secção de Atendimento -, poderem passar a aplicar as respetivas taxas 

para o ano económico em curso – 2015 -, e previstas em tal Regulamento 

Municipal, deverá o presente assunto ser levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara, Arquitº. António Cabeleira, bem como ao 

conhecimento do órgão executivo camarário. ------------------------- 

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

Chaves, 09 de janeiro de 2015 -------------------------------------- 

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

(Drª. Sandra Lisboa) ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.12 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.12 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara para conhecimento. ------------------------------

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 4_18 DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE FREQUENTAM 

A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 2014/2015 INFORMAÇÃO Nº02/SE 

Nº02/2015. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação nº 195/SE Nº73/2014, de 17 de outubro, presente 

na reunião de Câmara de 24 de outubro de 2014, foram aprovadas as 

normas de utilização e comparticipação pela utilização do serviço de 

Transporte Urbano de Chaves (TUC) no âmbito do passe 4_18, aos alunos 

carenciados que frequentam a escolaridade obrigatória e que passo 

novamente a expôr: -------------------------------------------------- 

A)Normas de utilização do serviço de transporte no âmbito dos TUC -- 

1- A Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão 

A; ----------------------------------------------------------------- 

- A Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B 

ou escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ------------- 

- A Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. --------- 

2- Este apoio destina-se aos alunos que frequentam a escolaridade 

obrigatória e que não se encontram abrangidos pelo transporte escolar 

previsto no Decreto-Lei nº299/84, de 5 de Setembro; ----------------- 

3- Os interessados deverão adquirir os passes nos escritórios da Auto 

Viação do Tâmega, Lda, e preencher a ficha de pedido de comparticipação 

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com o documento comprovativo do escalão 

atribuído, do local de residência/de trabalho e mediante apresentação 

do passe 4_18 adquirido; -------------------------------------------- 

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, mediante a apresentação dos respetivos comprovativos 

de despesa nos serviços de contabilidade do Município; -------------- 

Em consonância com o exposto e de acordo com a deliberação de Câmara 

de 24 de outubro de 2014, após a receção e avaliação dos pedidos de 

comparticipação, para o presente ano letivo, procede-se à elaboração 

de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os valores deste 

encargo e em cumprimento do LCPA, ser atribuída a rubrica orçamental 

e o respetivo compromisso. ------------------------------------------ 

Considerando que no âmbito do passe 4_18, dos alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória, deram entrada, no Município de Chaves, seis 

pedidos de comparticipação financeira, que correspondem a 5 pedidos 

de alunos com o escalão A e a um pedido de um alunos com o escalão 

social (baixos rendimentos), de acordo com a seguinte tabela: ------- 
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Nome EE NIF Nome Aluno 

E
s
c
a
l
ã
o
 

Carla Teresa Mota 

Portelinha 205795960 

Melissa Maria Mota 

Portelinha 

A 

Carla Cristina Lameirão 

V. Gonçalves 217097898 

Daniela Filipa Lameirão 

Gonçalves 

A 

Carla Cristina Lameirão 

V. Gonçalves 217097898 

Alexandra Filipa Lameirão 

Gonçalves 

A 

Fernanda Alves Silveira 

Portelinha 207926883 

Diogo Filipe Silveira 

Portelinha 

BR* 

Rosa Maria Dias Guedes 

Silva 196783615 Sara Daniela Dias Silva 

A 

Maria Joaquina Dias 

Guedes Silva 157121968 Diana Sofia Dias Magalhães 

A 

*Baixos Rendimentos ------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com a tabela em anexo, o valor total previsto com 

este encargo, para o ano letivo 2014/2015, é de 512,40€, devendo os 

referidos encarregados de educação fazer prova, junto da 

contabilidade, dos pagamentos efetuados em cada período. ------------ 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ------------------------ 

a)Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão Financeira 

para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do respetivo 

compromisso, em cumprimento com o LCPA; ----------------------------- 

b)O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 

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

Chaves, 05 de janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

Dra. Lídia Pinto ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Mapa dos alunos que utilizam o passe 4_18, de acordo com o 

escalão e o valor do respetivo encargo. ---------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.06. ---------------------------------------- 

Visto, Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento. -- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.01.12 --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.12 --------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 
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1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 1. -- 

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. -- 

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

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

 

 

3.3. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ N.º 18/86, ALTERAÇÕES 

ÀS CONDIÇÕES DE LICENÇA – PAULO DIONÍSIO DE SÁ, JOAQUIM LOPES FONTE E 

ÁLVARO LOPES FONTE – FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SR. ARQ.º LUIS SANTOS 

DE 09.01.2015.------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------- 

Os Srs. Joaquim Lopes Fonte, Álvaro Lopes Fontes e Paulo Dionísio de 

Sá, através do requerimento n.º 1675/14, inerente ao processo n.º 

567/14, solicitam alterações às condições de licença da operação de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 18/86, sita na freguesia de São 

Pedro de Agostém, em Chaves. Refere-se ainda, que o presente pedido 

de alteração à licença foi apresentado no seguimento da decisão de 

indeferimento, presente em reunião de câmara de 26/09/2014.---------- 

Os requerentes, através do requerimento n.º 1904/14, apresentaram 

novos elementos em resposta ao solicitado na informação Técnica de 

06/10/2014, nomeadamente Certidões da Conservatória do Registo Predial 

de Chaves dos lotes n.os 4, 5, 6, 7 e 8, no qual se verifica que os 

requerentes têm legitimidade para solicitar o presente pedido de 

alteração à licença.------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES ------------------------------------------------------- 

Em 22/08/1986, foi emitido o alvará de loteamento n.º 18/86 em nome 

de Joaquim Lopes Fontes, Isaura Lopes Fontes, Álvaro Lopes Fontes, 

Constança da Costa Cachapuz, Francisco José Cachapuz Guerra e Maria 

Helena Cachapuz Guerra, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 47 

do Decreto-Lei n.º 400/84 de 31/12.---------------------------------- 
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Em 28/02/2014, o Sr. Paulo Dionísio de Sá, através do requerimento n.º 

381/14, inerente ao processo n.º 128/14, solicitou alterações às 

condições de licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

n.º 18/86, com incidência nas especificações dos lotes n.º 2 e n.º 3, 

consubstanciando a criação de dois novos lotes, designados por lote 

n.º 9 e n.º 10.------------------------------------------------------ 

Mediante a informação técnica de 04/08/2014, O projeto de alteração à 

licença da operação de loteamento referida no parágrafo anterior, foi 

remetido à Estradas de Portugal, S.A. (E.P.), para emissão de parecer, 

a qual, através do oficio n.º 4973VRL140813, com o registo de entrada 

nesta autarquia em 22-08-2014, emite parecer desfavorável, “com base 

no n.º1 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de janeiro, por 

se considerar que a solução proposta irá agravar as normais condições 

de segurança da circulação rodoviária no troço em causa.------------- 

Em reunião de câmara de 26/09/2014, sobre proposta da informa técnica 

de 05/09/2014, o Executivo deliberou indeferir as alterações às 

especificações do alvará de loteamento n.º 18/86, as quais se 

projetavam sobre os lote n.º 2 e n.º 3 que derivaram da operação 

urbanística retro citada, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 24º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12, alterado e republicado 

pelo Decreto-lei n.º 26/2010 de 30/03, com fundamento do parecer 

negativo através do oficio n.º 4973VRL140813 emitido pelas Estradas 

de Portugal, S.A. (E.P.)--------------------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados na 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março e com o Regulamento Municipal 

de Chaves nomeadamente:---------------------------------------------- 

Peças escritas:----------------------------------------------------- 

- Requerimento inicial;---------------------------------------------- 

- Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

dos lotes n.º 2 e n.º 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nas quais se pode ler que os 

requerentes são proprietários dos lotes alvos de alteração; --------- 

- Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves do 

restante lote (lote n.º 1), para efeitos da notificação para pronúncia 

dos proprietários, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Chaves. ------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de 

arquitectura;------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico coordenador de projectos;----- 

- Declaração de inscrição na Ordem do Engenheiros Técnicos do autor e 

coordenador do projecto de alterações de arquitectura;--------------- 

- Memória descritiva e justificativa explicando as alterações;------- 

- Nota descritiva do plano de acessibilidades, presente na memória 

descritiva; -------------------------------------------------------- 

- Relatório de dados acústicos (os requerentes solicitaram o 

aproveitamento do referido relatório apresentado no âmbito do processo 

121/14 para o mesmo alvará de loteamento, uma vez que o mesmo ainda 

se encontra válido);------------------------------------------------- 

Peças gráficas:----------------------------------------------------- 

- Peças desenhadas à escala 1/500:----------------------------------- 

- Planta de Localização e extractos do P.D.M.------------------------ 

- Planta Síntese do Alvará inicial (n.º 18/86);---------------------- 

- Planta de alterações;---------------------------------------------- 

- Planta Síntese;---------------------------------------------------- 

- Ficha dos lotes alvo da alteração (n.º 2, ao n.º 11);-------------- 

- Peças desenhadas e escritas em suporte informático.---------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 
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No regime jurídico--------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 de 30/03 e 

posteriores alterações, o pedido do interessado, enquadra-se numa 

alteração à licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

18/86, emitido em 22 de agosto de 1986, em nome de Joaquim Lopes 

Fontes, Isaura Lopes Fontes, Álvaro Lopes Fontes, Constança da Costa 

Cachapuz, Francisco José Cachapuz Guerra e Maria Helena Cachapuz 

Guerra.------------------------------------------------------------- 

Nas disposições do Plano Diretor Municipal--------------------------- 

Segundo a Planta de Ordenamento n.º 47-A do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, o prédio insere-se na categoria de espaço da classe 1 

(Espaços urbanos e urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros 

Aglomerados).------------------------------------------------------- 

Segundo a Planta de Condicionantes n.º 47-A do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, sobre o terreno impende uma servidão de utilidade pública 

originada pela Estrada Nacional – E.N. 2.---------------------------- 

Entidades externas ao município-------------------------------------- 

Face à localização da operação de loteamento em causa, confinando a 

mesma com a EN2, bem como todos os antecedentes que culminaram com a 

emissão do alvará de loteamento n.º 18/86, foi solicitado o competente 

parecer às Estadas de Portugal S.A. (E.P.) no que respeita ao pedido 

de alteração à licença em análise.----------------------------------- 

No dia 22-12-2014, as Estradas de Portugal S.A., através do ofício n.º 

4973VRL140813, com o registo de entrada nesta autarquia em 30-12-2014, 

emite parecer favorável, (que se anexa a esta informação), “com base 

na alínea c) n.º2 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de 

janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 175/2006 de 28 de 

agosto”, ficando os requerentes sujeitos ao licenciamento prévio da 

EP – Estradas de Portugal dos acessos e arranjos exteriores e ao 

pagamento correspondente ao abate de árvores decorrente da implantação 

do acesso, bem como a minimização acústica que vier a ser imposta será 

da responsabilidade do promotor.------------------------------------- 

ANÁLISE DA PRETENSÃO------------------------------------------------- 

Os requerentes conforme se referiu no primeiro capítulo, solicitam 

alterações às condições de licença da operação de loteamento titulada 

pelo alvará n.º 18/86, com incidência nas especificações dos lotes n.º 

2 ao n.º 8, consubstanciando a criação de três novos lotes, designados 

por lote n.º 9, n.º 10 e n.º 11.------------------------------------- 

Na sequência do parecer desfavorável das Estradas de Portugal, S.A. 

(oficio n.º 4973VRL140813), e do interesse demostrado pelos 

proprietários dos lotes n.º 4 ao n.º 8 em procederem conjuntamente com 

o Sr. Paulo Dionísio de Sá, às alterações à licença da operação de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 18/86, apresentaram nesta 

autarquia um novo estudo, de modo a obterem parecer favorável das 

Estradas de Portugal, S.A. (E.P.) e obter também por parte do Município 

de Chaves, a aprovação das alterações à licença pretendias pelos 

interessados.------------------------------------------------------- 

Alteração da configuração geométrica dos lotes e das áreas de cedência 

ao domínio público:-------------------------------------------------- 

O presente pedido de alteração à licença, tem o resultado na diminuição 

das áreas dos lotes n.º 2 ao n.º 8, em benefício da criação dos lotes 

n.º 09, n.º 10 e n.º 11, bem como aumento da área de cedência do 

domínio público municipal.------------------------------------------- 

O Quadro I anexo a esta informação traduz a transferência das áreas 

entre lotes e das áreas de cedência ao domínio público municipal, da 

seguinte forma:----------------------------------------------------- 
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Lote n. º 2---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 778,00m2 (29,00m2 transferida para o 

lote n.º 3, 704,00m2 transferida para o lote n.º 9 e 45,00m2 para o 

domínio público), passando de 1.454,00m2 para 676,00m2; ------------- 

Lote n. º 3---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 741,00m2 (696,00m2 transferida para o 

lote n.º 10 e 45,00m2 para o domínio público), passando de 1415,00m2 

para 703,00m2 (674,00 proveniente do lote n.º 3 e 29,00m2 proveniente 

da diminuição da área do lote n.º 2);--------------------------------  

Lote n. º 4---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 511,00m2 (447,00m2 transferida para o 

lote n.º 11 e 64,00m2 para o domínio público), passando de 1412,00m2 

para 901,00m2; ------------------------------------------------------ 

Lote n. º 5---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 543,00m2 (470,00m2 transferida para o 

lote n.º 11 e 73,00m2 para o domínio público), passando de 1457,00m2 

para 914,00m2; ------------------------------------------------------ 

Lote n. º 6---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 55,00m2 (55,00m2 transferida para o 

domínio público), passando de 1052,00m2 para 997,00m2; -------------- 

Lote n. º 7---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 62,00m2 (62,00m2 transferida para o 

domínio público), passando de 1012,00m2 para 950,00m2; -------------- 

Lote n. º 8---------------------------------------------------------- 

Diminuição da área do lote em 149,00m2 (149,00m2 transferida para o 

domínio público), passando de 1005,00m2 para 856,00m2;--------------- 

Lote n.º 9 ---------------------------------------------------------- 

Área de 704,00m2 – proveniente da diminuição da área do lote n.º 2;-- 

Lote n.º 10 --------------------------------------------------------- 

Área de 696,00m2 – proveniente da diminuição da área do lote n.º 3;--  

Lote n.º 11 --------------------------------------------------------- 

Área de 917,00m2 – proveniente da diminuição da área do lote n.º 4 

(447,00m2) e do lote n.º 5 (470,00m2); ------------------------------ 

Áreas de cedência a integram no domínio público --------------------- 

Aumento da área do domínio público em 493,00m2 (proveniente da 

diminuição da área dos lotes n.os 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, respetivamente 

45,00m2, 45,00m2, 64,00m2, 73,00m2, 55,00m2, 62,00m2, 149,00m2), 

passando de 126,00m2 para 619,00m2; --------------------------------- 

Alteração dos parâmetros urbanísticos, relativamente ao alvará n.º 

18/86:-------------------------------------------------------------- 

Lote n.º 2----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de implantação em 48,50m2, passando de 110,00m2 para 

158,50m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 98,00m2, passando de 220,00m2 para 

318,00m2 (294,00m2 habitação mais 24.00m2 anexos);------------------- 

Lote n.º 3----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de implantação em 48,50m2, passando de 110,00m2 para 

158,50m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 98,00m2, passando de 220,00m2 para 

318,00m2 (294,00m2 habitação mais 24.00m2 anexos);------------------- 

Lote n.º 4----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de implantação em 40,00m2, passando de 110,00m2 para 

150,00m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 130,00m2, passando de 220,00m2 para 

350,00m2 (300,00m2 habitação mais 50.00m2 anexos);------------------- 

Lote n.º 5----------------------------------------------------------- 
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Aumento da área de implantação em 40,00m2, passando de 110,00m2 para 

150,00m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 130,00m2, passando de 220,00m2 para 

350,00m2 (300,00m2 habitação mais 50.00m2 anexos);------------------- 

Lote n.º 6----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de implantação em 40,00m2, passando de 110,00m2 para 

150,00m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 130,00m2, passando de 220,00m2 para 

350,00m2 (300,00m2 habitação mais 50.00m2 anexos);------------------- 

Lote n.º 7----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de implantação em 40,00m2, passando de 110,00m2 para 

150,00m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 130,00m2, passando de 220,00m2 para 

350,00m2 (300,00m2 habitação mais 50.00m2 anexos);------------------- 

Lote n.º 8----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de implantação em 68,00m2, passando de 138,00m2 para 

206,00m2;----------------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 80,00m2, passando de 276,00m2 para 

356,00m2 (316,00m2 habitação mais 40.00m2 anexos);------------------- 

Alteração do número de pisos – passando de 2 pisos acima da cota de 

soleira, para 1 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira; 

Lote n.º 9 (novo lote a criar com o presente pedido de alterações à 

licença)------------------------------------------------------------ 

Área de implantação máxima - 158,50m2;------------------------------- 

Área total de Construção máxima - 318,00m2;-------------------------- 

Área destinada a anexos – 24,00m2------------------------------------ 

Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira;------------------ 

Finalidade – Habitação----------------------------------------------- 

Lote n.º 10 (novo lote a criar com o presente pedido de alterações à 

licença)------------------------------------------------------------ 

Área de implantação máxima - 158,50m2;------------------------------- 

Área total de Construção máxima - 318,00m2;-------------------------- 

Área destinada a anexos – 24,00m2------------------------------------ 

Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira;------------------ 

Finalidade – Habitação ---------------------------------------------- 

Lote n.º 11 (novo lote a criar com o presente pedido de alterações à 

licença)------------------------------------------------------------ 

Área de implantação máxima - 150,00m2;------------------------------- 

Área total de Construção máxima - 350,00m2;-------------------------- 

Área destinada a anexos – 50,00m2------------------------------------ 

Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira;------------------ 

Finalidade – Habitação ---------------------------------------------- 

Em síntese o pedido de alteração à licença consubstancia o seguinte: 

Aumento do n.º de lotes – passando de 8 lotes para 11 lotes (do 

resultado da diminuição da área dos lotes n.os 2, 3, 4 e 5), a alteração 

ao número de lotes levou à criação dos lotes n.os 9, 10 e 11;-------- 

Aumento da área do domínio público em 493,00m2 (proveniente da 

diminuição da área dos lotes n.os 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, respetivamente 

45,00m2, 45,00m2, 64,00m2, 73,00m2, 55,00m2, 62,00m2, 149,00m2), 

passando de 126,00m2 para 619,00m2; --------------------------------- 

Aumento da área total de implantação em 792,00m2 – passando de 

1080,00m2 para 1872,00m2;-------------------------------------------- 

Aumento da área de construção em 1.782,00m2 – passando de 2160,00m2 

para 3.942,00m2;---------------------------------------------------- 

Aumento da área de construção destinada a anexos em 386,00m2 – passando 

de 0,00m2 para 386,00m2;--------------------------------------------- 
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Aumento da área de construção para efeitos de I.C. em 1.782,00m2 – 

passando de 2.160,00m2 para 3.942,00m2;------------------------------ 

Quadro sinóptico resultante do 1.º pedido de alteração à licença ---- 

1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 18/86--------------------- 

 

 
ÁREA 

TOTAL 

ÁREA 

COBERTA 

ÁREA DOS 

ANEXOS 

LOTE 1 1320,00 282,00 - 

LOTE 2 676,00 158,50* 24,00* 

LOTE 3 715,00 158,50* 24,00* 

LOTE 4 1412,00 110,00 50,00* 

LOTE 5 1457,00 110,00 50,00* 

LOTE 6 1052,00 110,00 50,00* 

LOTE 7 1012,00 110,00 50,00* 

LOTE 8 1005,00 110,00 40,00* 

LOTE 9 715,00 158,50* 24,00* 

LOTE 10 710,00 158,50* 24,00* 

LOTE 11 710,00 158,50* 50,00* 

 10085,00 1466,00 24,00* 

* - Área máxima coberta 

Nota: Nas fachadas das construções previstas para os lotes 2, 3, 

4, 9, 10 e 11 os afastamentos dos vãos às extremas laterais não 

poderão ser inferiores a 5,00m 

 

- CEDÊNCIAS 

Área de cedência para as entradas a partir da EN2 no alvará n.º 

18/86 – 126,00m2 

Área de cedência nesta alteração para as infraestruturas de acesso 

aos lotes – 493,00m2 

Área total de cedência no terreno 619,00m2 

 

Legenda: 

 
Alterações resultantes do presente pedido, relativamente 

ao alvará de loteamento n.º 18/86 

 

Capacidade construtiva ---------------------------------------------- 

Relativamente à edificabilidade máxima admissível para o local, a área 

de construção a contabilizar para efeitos do cálculo do índice de 

construção é de 3.942,00m2. Sendo a área total do terreno de 

10.253,00m2, pode-se concluir que, o índice de construção obtido é de 

0,38m2/m2 (3.942,00m2 / 10.253,00m2), respeita o previsto para o local 

de 0,5m2/m2, para efeitos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento do 

P.D.M.-------------------------------------------------------------- 

Registam-se ainda os seguintes parâmetros urbanísticos:-------------- 

Área total de construção do alvará de loteamento inicial – 2.160,00m2; 

Área de construção permitida de acordo com o P.D.M. – 5.126,50m2;---- 

Área de construção excedente do alvará de loteamento inicial – 

2.966,50m2 (5.126,50 – 2.160,00m2);---------------------------------- 

Estes serviços técnicos consideram que, de modo a distribuir 

equitativamente a área de construção ainda permitida (2.966,50m2), 

pelos lotes do alvará de loteamento, atribuir um índice médio majorado 

em função da área do lote, do seguinte modo:------------------------- 
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Ic (médio majorado para cada lote) = 0,289m2/m2 (2.966,50m2 

/10.253,00m2 área dos lotes)----------------------------------------- 

Neste sentido, nos pressupostos referidos anteriormente, verifica-se 

um aumento da área de construção previsto para os n.os 2, 3, 4, 5, 6, 

7 e 8 em 1.782,00m2 do alvará de loteamento inicial, (que deram origem 

aos novos lotes n.os 9, 10 e 11), os quais cumprem a estratégia 

assumida, sendo o aumento inferior ao máximo exigível [0.289m2/m2 x 

(1.454,00m2 + 1.415,00m2 + 1412,00m2 + 1457,00m2 +1052,00m2 + 

1012,00m2 + 1005,00m2) = 2.545,22m2].-------------------------------- 

Áreas de cedência ao município--------------------------------------- 

No que respeita ao regime de cedências em loteamentos, de acordo com 

o n.º 2 do artigo 21.º do regulamento do Plano Diretor Municipal, 

relativamente ao alvará inicial verifica-se o seguinte:-------------- 

 

Quadro II 

N.º 2 do artigo 21.º do regulamento do P.D.M. 

a) 

619,00m2 + 0,00m2 +0,00m2 < 40% (de 10.253,00m2) 
619,00m2 < 

4.101,20m2 
esp. circulação + esp. verdes + equipamentos < 

40% da área do terreno 

b) 
0,00m2 < 25% (3.942,00m2) 0,00m2 > 

985,50m2 equipamentos < 25% da a.b. de construção 

c) 

691,00m2 + 0,00m2 < 15% (de 10.253,00m2) 
691,00m2 > 

1.537,95m2 
esp. circulação + esp. verdes < 15%  da área do 

terreno 

Conforme leitura do quadro II, cumpre-me referir o seguinte:--------- 

O pedido de alteração à licença, para efeitos do regime de áreas de 

cedência em loteamentos, consubstancia o aumento da área bruta de 

construção em 1.782,00m2 (3.942,00m2 - 2.160,00m2). Considera-se que, 

apenas recai o previsto na alínea b) n.º 2 do artigo 21.º do 

regulamento do P.D.M. no respeitante às alterações introduzidas 

(aumento da área bruta de construção em 1.782,00m2), não se aplicando 

as restantes alíneas do mesmo artigo, pelo motivo da área do terreno 

inicial se manter inalterável.--------------------------------------- 

Face ao exposto, e aplicando a norma retro citada, deverá o requerente 

compensar o município pela área não cedida para equipamentos públicos 

e que corresponde a 445,50m2 [0,00m2 < 25% (1.782,00m2) = 0,00m2 < 

445,50m2)]. -------------------------------------------------------- 

Atendendo a que, o alvará de loteamento n.º 18/86 nem as alterações à 

licença agora pretendidas, não preveem áreas destinadas para 

equipamentos de utilização coletiva, aplica-se neste caso o regime das 

compensações previstas no n.º 4, do artigo 44º do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 26/10 de 

30/03 e posteriores alterações, sobre as alterações introduzidas 

(aumento da área bruta de construção em 1.782,00m2), a calcular nos 

termos do artigo 30º do Regulamento de liquidação de taxas e cobrança 

de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas e do Quadro 

IV anexo a este, e plasmado no quadro III:--------------------------- 

A área a contabilizar para efeitos do cálculo da compensação devida 

ao município, pelos proprietários dos lotes n.os 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 

destinada às áreas não cedidas para integração no domínio municipal, 

corresponde a 445,50m2 (resultante do aumento da área de construção 

Área total do terreno 10.253,00m2 

Área de construção 3.942,00m2 

Espaços de circulação 619,00m2 

Espaços verdes e de utilização colectiva 0,00m2 

Equipamentos 0,00m2 
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para os lotes n.os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sendo os dois últimos 

provenientes da diminuição da áreas dos lotes n.os 2, 3, 4 e 5). 

Quadro III ---------------------------------------------------------- 

L K A V   C 

= 

    

LKxA(m2)xV  
C = 

11.698,38 € 
0,5 0,15 445,50 700,24             2  

 

L – Fator de localização (Outros aglomerados – 0,5);----------------- 

K – Coeficiente urbanístico do loteamento (Outros aglomerados – 0,15) 

A – Valor em metros quadrados da área não cedida.-------------------- 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço de construção para efeitos de cálculo da renda 

condicionada (Portaria n.º 353/2013 – Zona II - € 700,24).----------- 

C – Valor da Compensação devida ao Município.------------------------ 

Deverá o requerente compensar o município pelas áreas não cedidas, no 

valor de 11.698,38 € (onze mil, seiscentos e noventa e oito euros e 

trinta e oito cêntimos).--------------------------------------------- 

Lugares de estacionamento-------------------------------------------- 

A presente alteração à licença com incidência no lote n.os 2, 3, 4, 5, 

6, 7 e 8, bem como os lotes n.os 9, 10, 11 (provenientes da diminuição 

da áreas dos lotes n.os 2, 3, 4 e 5) da operação de loteamento titulada 

pelo alvará de loteamento 18/86, respeita os parâmetros de 

dimensionamento definidos no ponto 3 do artigo 12.º Plano Director 

municipal de Chaves, no que respeita ao estacionamento a exigir, 

conforme o quadro explicativo que se segue:-------------------------- 

Quadro IV  

Estacionamento Privado 

Lote 
Área de 

Construção 

Área de 

Habitação 
Fogos 

Estacionamento 

Exigido PDM 

Estacionamento 

Previsto 

2 318,00m2 318,00m2 1 2+1=3 3 

3 318,00m2 318,00m2 1 2+1=3 3 

4 350,00m2 350,00m2 1 2+1=3 3 

5 350,00m2 350,00m2 1 2+1=3 3 

6 350,00m2 350,00m2 1 2+1=3 3 

7 350,00m2 350,00m2 1 2+1=3 3 

8 356,00m2 356,00m2 1 2+1=3 3 

9 318,00m2 318,00m2 1 2+1=3 3 

10 318,00m2 318,00m2 1 2+1=3 3 

11 350,00m2 350,00m2 1 2+1=3 3 

 30 uni. 30 uni. 

 

No que respeita aos lugares de estacionamento públicos a exigir, uma 

vez que o Plano Director Municipal de Chaves (P.D.M.) sobre esta 

matéria nada refere, estes serviços consideram o estipulado na 

Portaria 216-B/2008 de 3 de Março “O número total de lugares resultante 

da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % para 

estacionamento público”.-------------------------------------------- 

Analisadas as peças desenhadas constantes do processo administrativo 

e a situação presente no local, pode-se concluir que os arruamentos e 

passeios que circunscrevem a operação de loteamento em análise, já se 
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encontram materializados no local através do alvará de loteamento 

inicial (alvará nº 18/86), o qual não previu lugares de estacionamento 

público ao longo do arruamento confrontante com a operação 

urbanística.-------------------------------------------------------- 

No entanto, o presente pedido de alteração à licença, prevê a criação 

de uma faixa de circulação viária de acesso aos lotes junto ao passeio 

existente e paralela à Estrada Nacional n.º 2 de modo a diminuir os 

acessos viários diretos aos lotes a partir da mesma (imposição das 

Estradas de Portugal S.A.), com sacrifício da área dos lotes para 

melhoria da segurança rodoviária. ----------------------------------- 

Pese embora, seja condição de licenciamento das alterações pretendidas 

pelos interessados, a criação de uma faixa de circulação viária com 

prejuízo das áreas dos lotes, considera-se dispensar o cumprimento das 

regras estabelecidas sobre a matéria, relativa ao cumprimento do 

estacionamento público, uma vez que a operação urbanística já se 

encontrava materializada no local, através do alvará de loteamento nº 

18/86.-------------------------------------------------------------- 

CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 

26/2010 de 30/03 e posteriores alterações, não ocorreu oposição 

escrita por parte de nenhum proprietário no prazo de 10 dias, após o 

gestor de procedimento ter procedido à sua notificação, conforme o 

descrito no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação, em vigor, publicado em Diário da República 

em 19-10-2010, na 2ª Série.------------------------------------------ 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 

26/2010 de 30/03 e posteriores alterações, o pedido de alterações à 

licença em análise, fica dispensada de Consulta Pública, uma vez que 

não excede nenhum dos três limites definidos naqueles artigos, 

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

- 4 ha;-------------------------------------------------------------- 

- 100 Fogos;--------------------------------------------------------- 

- 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a pretensão; 

Considerando que, deverá ser liquidado o valor de 11.698,38 € (onze 

mil, seiscentos e noventa e oito euros e trinta e oito cêntimos), 

pelos proprietários dos lotes n.º 2 ao n.º 8, correspondentes à 

compensação ao município pelas áreas não cedidas para os fins devidos, 

resultantes do pedido de alteração à licença;------------------------ 

Considerando que, são respeitados os parâmetros urbanísticos no que 

se refere ao índice de construção;----------------------------------- 

Considerando que, no pedido objeto de análise, não se verificam 

violações às normas legais e regulamentares;------------------------- 

Considerando ainda que, o pedido de alteração à licença ao alvará de 

loteamento n.º 18/86, obteve parecer favorável das Estadas de Portugal 

S.A., nos termos na alínea c) n.º2 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 

13/71 de 23 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

175/2006 de 28 de agosto e nas condições expressas no retro citado 

parecer.------------------------------------------------------------ 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor que seja adotada deliberação no sentido 

de deferir as alterações às especificações do alvará de loteamento n.º 

18/86, nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03 e 

posteriores alterações e nas condições expressas no parecer das 
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Estadas de Portugal S.A. emitido no dia 22-12-2014, com o registo de 

entrada nesta autarquia em 30-12-2014.------------------------------- 

De acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 71.º, do 

diploma legal acima referido, a promotora dispõe do prazo de um ano 

para apresentar a comunicação prévia das respetivas obras de 

urbanização necessárias ao incremento do presente pedido de alteração 

à licença.---------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 12.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.01.13. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.01.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Ausentou-se da reunião ordinária do Executivo Camarário, o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

não participando na análise, discussão e votação do seguinte assunto.  

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

 

 

3.4. APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE IVA, PEDIDO DE CERTIDÃO – AMÉLIA 

MARIA CHAVES FERNANDES – RUA CÂNDIDO SOTTO MAYOR, FREGUESIA DE MADALENA 

E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL 

DO SR. ENG.º PAULO BRANCO DE 12.01.2015.----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A requerente, na qualidade de proprietária, solicita sob requerimento 

n.º 1631/14, referente ao processo n.º 455/14, emissão de certidão 

para efeitos de aplicação da taxa reduzida de IVA, isenção de IMI e 

dedução à coleta em sede de IRS. ------------------------------------ 

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

De acordo com a Certidão de Teor das Finanças, o prédio está inscrito 

na matriz com o artigo urbano n.º 654 e situa-se na Rua Cândido Sotto 

Mayor, nº 41 e 43, União de Freguesias da Madalena e Samaiões, concelho 

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

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

1.2.1. A obra iniciou com a emissão de alvará de ocupação de via 

publica nº 168/14 de 28 de Agosto. ---------------------------------- 

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

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

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 
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camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IVA------------------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.”----------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6% às prestações de serviços e materiais, constantes 

da Lista I anexa ao CIVA.-------------------------------------------- 

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

3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que o imóvel objeto de reabilitação se situe em área de 

reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais.------------------    

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

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite a aplicação da taxa reduzida de IVA.------------------------- 

3.3. Relativamente ao pedido de certidão para isenção de IMI e dedução 

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

proprietário, com limite de 500€, o mesmo só poderá ser analisado após 

a conclusão da ação de reabilitação e realizada a respetiva vistoria 

final.-------------------------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do 

imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos 

benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6% 

constante na Lista I anexa ao CIVA.---------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 12.01.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.01.13. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.01.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

Entretanto, registou-se a entrada, na sala, do Senhor Vereador, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua participação na 

reunião do Executivo Camarário. -------------------------------------

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

 

 

3.5. DESTAQUE DE PARCELA, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA GOMES COLMONERO 

– BAIRRO DOS AREGOS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DO SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DE 17.12.2014.---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Sr.ª Maria Gomes Colmonero, solicita sob requerimento n.º 2056/14, 

referente ao processo n.º 24/04, emissão de certidão de destaque de 

uma parcela de terreno, descrita na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 3169/20091214, inscrita na matriz rústica com o n.º 158 e 

na matriz urbana com o n.º 187, situada no bairro dos Aregos, freguesia 

de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.-------------------------- 

LOCALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio misto tem a área de 14 757.00 m2, está inscrito 

na matriz rústica com o n.º 158 na matriz urbana com o n.º 187 e 

descrito na Conservatória sob o n.º 3169/20091214, situado no bairro 

dos Aregos da freguesia de Santa Maria Maior.------------------------ 

ANTECEDENTES-------------------------------------------------------- 

No que diz respeito a antecedentes do presente processo, existe para 

a parcela de terreno, objeto de destaque os seguintes 

processos/licenças:------------------------------------------------- 

- Licença de construção n.º 433/78, para legalização da construção de 

uma moradia der/chão e andar, com a área de 251.82 m2;--------------- 

- Alterações tituladas pelo alvará de licença de construção n.º 192/04, 

para ampliação de uma habitação unifamiliar com aumento de área de 

199.13 m2;---------------------------------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 191 do 

Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação.---------------- 

2.-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NO REGIME JURÍDICO------------------------ 

O pedido agora apresentado pelo requerente tem enquadramento legal no 

disposto no n.º 10 do art.º 62 do Dec-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março, estando 

deste modo Isento de Licença, devendo observar, o disposto nos n.ºs 4 

ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se também ela 

se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a localização 

da área maior.------------------------------------------------------- 

NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL--------------------------- 

O terreno que se pretende destacar, tem na sua totalidade 14 757.00 

m2 (segundo prova documental – Certidão da Conservatória do Registo 

Predial) e está inserido em dois espaços distintos: em espaço urbano 

e urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves, na categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de espaço de classe 4 – espaço agrícola 

e florestal – na categoria 4.3 – espaço agroflorestais, na subcategoria 

4.3.A – espaços agroflorestais comuns, em conformidade com as plantas 

de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;--------------------------- 
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Segundo a planta de condicionantes n.º 34 A sobre o terreno não impede 

nenhuma servidão e/ou restrição de utilidade pública;---------------- 

3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER---------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que:-------------------- 

A área da parcela a destacar é de 8 133.00 m2, está inserida em espaço 

de classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade 

de Chaves, de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal, ou seja, dentro do perímetro urbano e em área sujeita a 

medidas preventivas de acordo com Aviso n.º 6779/2014;--------------- 

A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 6 624.00 m2, está 

inserida nos dois espaços acima referidos, designadamente, em espaço 

de classe 4 – espaço agrícola e florestal – na categoria 4.3 – espaço 

agroflorestais, na subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns 

e em espaço urbano e urbanizável, categoria 1.3 – Outros Aglomerados, 

de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, 

ou seja, em perímetro urbano e fora deste;--------------------------- 

Para a parcela a destacar estima-se, uma área bruta de construção de 

300.00 m2 e de implantação de 150.00 m2. Pelo facto de, esta parcela 

se situar em área sujeita a medidas preventivas e estando suspensa a 

aplicação do art.º 73 do Regulamento do PDM, que estabelece os índices 

de construção, vamos considerar, como índice de construção, o índice 

dominante na área envolvente, temos então, 8 133.00 (área da parcela 

a destacar) m2 x 0.8 m2/m2 (índice dominante na área envolvente) = 6 

506.40 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 300.00 m2 

(área bruta de construção estimada). Resulta assim um índice de 

construção de 0.04 m2/m2 = (300.00 m2 /8 133.00 m2) < 0.8 m2/m2 (índice 

dominante na área envolvente);--------------------------------------- 

Para a parcela sobrante, estima-se, uma área bruta de construção de 

451.64 m2 (área bruta da construção licenciada) e de implantação de 

234.38 m2. Assim temos que 2 250.00 (área da parcela a destacar dentro 

do perímetro de construção) m2 x 0.5 m2/m2 (índice de construção do 

local) = 1 125.00 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 

451.64 m2 (área bruta de construção licenciada). Resulta assim um 

índice de construção de 0.20 m2/m2 = (451.64 m2 /2 250.00 m2) < 0.5 

m2/m2 (índice de construção do local);------------------------------- 

A parcela a destacar situa-se na sua totalidade dentro do perímetro 

urbano, pelo que, de acordo com o n.º 10 do art.º 6 do RJUE, deve 

observar o disposto no seu n.º 4, onde dispõe que, os atos que tenham 

por efeito o destaque de uma única parcela de prédio com descrição 

predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, 

desde que, as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos.----------------------------------------------- 

As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público; 

4.- PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

O pedido formulado pelo requerente reúne os requisitos constantes do 

disposto no n.os 10 e 4 do art.º 6, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março. 

Assim, emite-se parecer favorável á emissão da certidão de destaque 

de acordo com o solicitado, sob requerimento n.º 2056/14.------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 13.01.2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.01.13. --------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.01.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 3) - APROVAÇÃO 

DE SUBEMPREITEIROS. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 326/2014, 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 
Republica, 2.ª Série, n.º 87 de 7 de Maio de 2013, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Rodovia de Acesso 

Prioritário A24/Hospital – (Lanço 3)”.------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de Setembro de 2013, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 9 de Dezembro de 2013. ---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em1.374.300,00€ (Um milhão, 

trezentos e setenta e quatro e trezentos euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 25 de Março de 2014. ------------------------------------ 

7. O adjudicatário vem, através de Correio Eletrónico do dia 16 de 
Dezembro de 2014, apresentar contrato de subempreitada da empresa” 

Edichão, Construções e Pavimentos Unipessoal, Lda.”, com vista à 

aprovação do Dono de Obra, para as suas admissões na qualidade de 

subempreiteiro, para execução dos trabalhos de aplicação de lancil e 

guias. ------------------------------------------------------------- 

8. Anexado aos referidos pedidos são apresentados os seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 

 Alvará de construção;-------------------------------------------- 

 NIF da empresa;-------------------------------------------------- 

 Certidão permanente da empresa;---------------------------------- 

 Declaração de não divida perante as finanças;-------------------- 

 Declaração de não dividas perante a segurança social;------------ 

 Horário de trabalho;--------------------------------------------- 
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 Declaração como não tem trabalhadores imigrantes ilegais em 

obra;--------------------------------------------------------------- 

 Declaração de receção de partes do PSS;-------------------------- 

 Pagamentos da segurança social;---------------------------------- 

 Contrato de subempreitada;--------------------------------------- 

 Documentação Trabalhadores;-------------------------------------- 

 Fichas de Aptidão Médica;---------------------------------------- 

 Registo de distribuição de EPI’s.-------------------------------- 

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

Da análise dos elementos apresentados, bem como do respetivo alvará, 

conclui-se que estes reúnem as condições preceituadas na Cláusula 48.º 

do Caderno de Encargos, nos artigos 383.º e seguintes do Código dos 

Contratos Públicos, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 12 

de 9 de Janeiro de 2004 e da Portaria n.º 19 de 10 de Janeiro de 2004 

com salvaguarda inclusive do somatório dos valores subcontratados até 

à data não ultrapassar 75% do valor global da obra. ----------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê qualquer 
inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela entidade 

executante. -------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, sou a propor o seguinte: ----------------------- 
a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão; -- 

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 
atualização dos subempreiteiros já selecionados, de acordo com o ponto 

5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de Outubro. ---------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 29 de Dezembro de 2014 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Cópia da documentação dos subempreiteiros--------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.01.12.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.12.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.12. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. EMPREITADA “RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 

3)” – ERROS E OMISSÕES.- APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º ADICIONAL AO 

CONTRATO INICIAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 02/GNE/2015. --------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

 Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 

dia 19 de dezembro de 2014, foi aprovada a Informação/Proposta 

nº256/2014, da Divisão de Obras Públicas, de 12 de dezembro, relativa 

a trabalhos de Erros e Omissões do Projeto da empreitada “Rodovia de 

Acesso Prioritário A24/Hospital – (Lanço 3)”, no valor de € 19 129,24 

(dezanove mil, cento e vinte e nove euros e vinte e quatro cêntimos), 

com um prazo de execução de 5 dias; -------------------------------- 

 Considerando que, para efeitos do disposto no D.L. nº 18/2008, 

de 29 de janeiro, a execução de trabalhos de erros e omissões deve ser 

formalizada por escrito, através de adicional ao contrato inicial; -- 

 Considerando que, no dia 05 de janeiro de 2015, foi a empresa 

adjudicatária – Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A. - notificada no sentido de apresentar um reforço de 

caução no valor de € 956,46 (novecentos e cinquenta e seis euros e 

quarenta e seis cêntimos), destinada a garantir a boa execução do 

contrato inicial; -------------------------------------------------- 

 Considerando que, no dia 9 de janeiro de 2015, o adjudicatário 

apresentou Depósito de Garantia efetuado na Tesouraria Municipal 

através da guia nº04/2015, no dia 09/01/2015, no valor de € 956,46 

correspondente a 5% do valor dos referidos trabalhos de Erros e 

Omissões. ---------------------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 

a) Aprovação da presente proposta e respetiva minuta do contrato 

adicional, documento cujo teor se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais, por parte do executivo camarário; ---- 

b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 

dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta 

do contrato adicional em apreciação, adotando-se os demais formalismos 

previstos do CCP em vista à celebração do mesmo e posterior remessa 

ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização concomitante e 

sucessiva, nos precisos termos previstos na alínea d) do nº1 e nº2, 

do artigo 47º da LOPTC, na redação dada pela Lei nº 61/2011, de 7 de 

dezembro. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. 

Marcelo Delgado. --------------------------------------------------- 

Chaves: 13 de janeiro de 2015 ---------------------------------------

A Assistente Técnica,(Rute Dias) -----------------------------------

Em anexo: - Minuta do Contrato ------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1ª ADICIONAL AO CONTRATO Nº 27/2013 - PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 3)” – 

ERROS E OMISSÕES. --------------------------------------------------

No dia … de janeiro de dois mil e quinze, celebram o 1ª adicional ao 

contrato para execução da empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – (Lanço 3)” – Erros e Omissões, pelo preço total de € 

19 129,24 (dezanove mil, cento e vinte e nove euros e vinte e quatro 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ----------------

Como primeiro contratante, o Município de Chaves, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara, António Cândido Monteiro 

Cabeleira, casado, natural da freguesia e concelho de Valpaços, com 

domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 
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Camões, em Chaves. --------------------------------------------------

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, SOCIEDADE ANÓNIMA, com sede em S. Fraústo, Estrada 

de Braga, em Chaves, Pessoa Coletiva nº 500719616, com o mesmo número 

de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, titular 

do Alvará de Construção nº 6176, com o capital social de 4.750.000,00 

euros, legalmente representada por …………., (estado civil), natural de 

……, residente em ……., titular do Cartão do Cidadão número ………, válido 

até ………, emitido pelas entidade competentes da Republica Portuguesa, 

na qualidade de ……….., e por ………., (estado civil), natural e residente 

na freguesia ……., concelho de …….., titular do Cartão do Cidadão número 

……….., válido até ……., emitido pelas entidade competentes da Republica 

Portuguesa, na qualidade de …………., conforme poderes constantes, 

respetivamente, na ……….., documentos que ficam arquivados em anexo ao 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

 Considerando que no passado dia 09 de dezembro de 2013, foi 

celebrado um contrato de empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – (Lanço 3)”, - Contrato nº 27/2013 -, com a empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.” 

NIPC 500719616, visado pelo Tribunal de Contas em 27/02/2014 – Processo 

nº 1854/2013; ------------------------------------------------------ 

 Considerando que, no decorrer dos trabalhos da empreitada na Rua 

Fonte do Leite, mesmo em frente ao Centro de Saúde, durante os 

trabalhos de movimentação de terras, verificou-se a existência de 

coletores de saneamento que não estão mencionados no projeto e, que a 

implantação do próprio emissário existente com diâmetro 400mm, não 

está corretamente representado nas pelas desenhadas; --------------- 

 Considerando que, os coletores a montante que se identificaram 

na obra durante os trabalhos de escavação são: --------------------- 

a) Dois com diâmetro 200mm, que vêm da futura ligação à Rua Agostinho 

Luís Alves, que não estão identificados no projeto; ----------------- 

b) Um com diâmetro 400m, que vem da Praça da Liberdade, que não está 

identificado no projeto; ------------------------------------------- 

c) Um segundo com diâmetro 400mm, que vem também da Praça da 

Liberdade, que no projeto está identificado como tendo um diâmetro de 

200mm; ------------------------------------------------------------- 

d) Um com diâmetro 200mm, que vem diretamente da zona do Edifício 

Pinhais da Fonte, que também não está identificado no projeto. ----- 

 Considerando que, após a verificação de todas as redes existentes 

e o previsto no projeto, verifica-se assim que a rede de saneamento 

prevista no projeto da empreitada não será capaz de comportar todas a 

rede existente a montante. O projeto prevê apenas um coletor de 

diâmetro de 200mm para receber um dos diâmetros de 400mm que vem da 

Praça da Liberdade e dois de diâmetro de 200mm que Vêm da Rua António 

Ribeiro de Carvalho; ----------------------------------------------- 

 Considerando que, antes do início dos trabalhos, era impossível 

ao adjudicatário encontrar ou identificar os coletores de saneamento 

existentes. O projetista também não identificou todos os coletores 

existentes, porque o cadastro da rede de saneamento do Município 

existente na referida zona não está executado de acordo com o que na 

realidade existe; -------------------------------------------------- 

 Considerando que, no sentido de resolver o problema, torna-se 

indispensável a reformulação da rede de saneamento prevista no 

projeto, ou seja, o coletor previsto no sentido descendente da Rua do 

lado direito, previsto no projeto a executar novo, com diâmetro de 
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200mm, terá obrigatoriamente que passar para diâmetro de 400mm, para 

receber um dos coletores de diâmetro de 400mm que vem da Praça da 

Liberdade e, dois de diâmetro de 200mm que vêm da Rua António Ribeiro 

de Carvalho. O coletor de diâmetro de 200mm que vem diretamente do 

Edifício Pinhais da Fonte, uma vez que não tem cotas para ligar 

diretamente na rede do projeto, terá que ligar mais abaixo, diretamente 

ao coletor existente no Caminho Velho do Ribelas; ------------------- 

 Considerando que a montante desta rede está ligada toda a Zona 

Norte da cidade, Alto da Valonga, Alto da Trindade, Cocanha e Zona 

Industrial. -------------------------------------------------------- 

Assim, uma vez que os referidos trabalhos foram omitidos no projeto 

inicial, dado que nem o Município sabia da existência das redes 

existentes, resultam trabalhos de suprimento de erros e omissões de 

projeto, apresentados em anexo à Informação/Proposta Nº 256/2014, em 

mapa de quantidades, os contratantes titulam a execução dos aludidos 

trabalhos nos seguintes termos: ------------------------------------ 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto 

trabalhos de suprimento de erros e omissões, referentes à empreitada 

“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – (Lanço 3)”, no montante 

de € 19 129,24 (dezanove mil, cento e vinte e nove euros e vinte e 

quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------- 

2. Os referidos trabalhos de suprimento de erros e omissões, foram 

aprovados em reunião do executivo camarário, do passado dia 19 de 

dezembro de 2014, na sequência da Informação/Proposta nº 256/2014, da 

Divisão de Obras Públicas datada do dia 12/12/2014. ---------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos presentes trabalhos a mais é de 5 dias. ---- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: 07030301; CAB nº 2890/2014 de 15/12/2014; ---------------- 

2 – Com a assinatura do presente adicional ao contrato foi assumido o 

Compromisso Nº 3302/2014, de 15/12/2014, em cumprimento do disposto 

no nº2, do artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 

21 de junho. ------------------------------------------------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) -------------------------------------------------------  

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Depósito de Garantia, efetuado 

na tesouraria municipal, no dia 09/01/2015, através da guia nº 04/2015, 

no valor de € 956,46 (novecentos e cinquenta e seis euros e quarenta 

e seis cêntimos), correspondendo a 10% do valor dos trabalhos, objeto 

do presente contrato. ---------------------------------------------- 

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

(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 6ª -------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. -- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

inicial serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em 

vigor para o processamento das despesas públicas; ------------------- 

2 – A execução do presente adicional ao contrato inicial foi autorizada 

por deliberação camarária do passado dia 19 de dezembro de 2014; ---- 

3 – A minuta do presente adicional ao contrato foi aprovada por 

deliberação camarária do passado dia … de janeiro de 2015. ---------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato nº …/15. ---------------------------------------------------                                                  

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.13.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.13. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar com o 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração fundamentadora da sua posição de abstenção: ----- 

O motivo da sua abstenção relaciona-se com a declaração de voto que 

fez aquando da deliberação relativa aos trabalhos a mais. ----------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 
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XI 

EMPRESAS MUNICIPAIS 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 

31/12 – SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADULTOS, EM CIRCUITOS, 

PARA AS ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE CHAVESINFORMAÇÃO 

Nº05/ SE Nº05 / ANO 2015. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:-  

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de 

aquisição/prestação de serviços de transporte de crianças e adultos, 

em circuitos, para as atividades promovidas pelo Município de 



                                                                F. 5 

                                                                  _____________________ 
 

Chaves/Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, a vigorar durante 

o ano de 2015. ------------------------------------------------------ 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 9.900,00 €. ----------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. -------- 

4.O recurso ao procedimento ajuste direto justifica-se pelo fato de o 

contrato de serviços a celebrar, apresentar um valor inferior a 

75.000,00 €. -------------------------------------------------------- 

5. Sendo certo que o Município de Chaves não dispõe de recursos 

técnicos suficientes, nomeadamente autocarros que permitam garantir, 

de forma eficaz, a execução dos serviços objeto do contrato (transporte 

de crianças e adultos, para as atividades a desenvolver pelo Município 

em 2015). ----------------------------------------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

8. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.25.99. ------------------------------------------------------- 

9. Considerando as disposições combinadas previstas, respetivamente, 

no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na alínea c), 

do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, foi dado 

cumprimento à redução remuneratória, em 2014, de 12%, sobre os 

11.250,00 €, tendo sido o valor do procedimento de 9.900,00 € e segundo 

o ponto 10 do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, no presente 

ano, proceder-se-á a nova redução remuneratória de 10% sobre os 9.900 

€, sendo que o valor do procedimento será de 8.910,00 €/sem Iva (alínea 

c), do nº1 do artigo 2º, da Lei 75º/2014 de 12 de setembro). -------- 

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 que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(LOE 2015), parecer prévio favorável relativamente à celebração do 

contrato de aquisição/prestação de serviços de transporte de crianças 

e adultos, em circuitos, para as atividades promovidas pelo Município 

de Chaves/Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, a vigorar 

durante o ano de 2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, 

reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31/12. -------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------- 

a)O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação;- 

b)Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 

Financeira. -------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 09 de janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

(Dra. Tânia Oliveira) ----------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG. 

CARLOS FRANÇA DE 09.01.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento Dr. Marcelo 

Delgado. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.12.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.12. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

A proposta está pouco discriminada, em relação ao destino dos 

transportes a efetuar, no âmbito da celebração do contrato de prestação 

de serviços de transporte objeto do presente parecer prévio, devendo, 

de futuro, propostas semelhantes, a apreciar pelo Executivo Municipal, 

serem acompanhadas de tal fundamentação. ---------------------------- 

  

 

2.2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. INFORMAÇÃO Nº 01/DGF/2014. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento informação nº 134/2014, da Unidade Flexível de 2º Grau 

de Recursos Operacionais, datada de 09 de Outubro de 2014, na qual é 

responsabilizado o Município pelos danos causados na sua viatura 89-

66-LZ, provocados pela projeção de uma pedra quando se realizava o 

serviço de limpeza de bermas, na Avenida D. Afonso I Duque de Bragança, 

com a motorroçadora.------------------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável, foram 

considerados prejuízos no valor de 294,28€ (Duzentos e noventa e quatro 

euros e vinte e oito cêntimos).-------------------------------------- 

Como o sinistro 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 

250€ (duzentos e cinquenta euros), referente a franquia contratual, 

sendo o restante suportado pela seguradora. ------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 105/2015 e do compromisso nº 118/2015. -------------- 

Chaves, 13 de Janeiro de 2015 --------------------------------------- 

A assistente técnica ------------------------------------------------ 

Anabela Ferreira ---------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.01.13. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.01.13.---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.13. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PROCESSO 1628/14.7T8CHV – SECÇÃO DE EXECUÇÃO – J1 – INST. CENTRAL 

DE CHAVES. INFORMAÇÃO 93/2014. -------------------------------------- 

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chaves ------------------ 

Assunto: 1628/14.7TBCHV – Secção de Execução – J1 – Inst. Central de 

Chaves ------------------------------------------------------------- 

Exequente – Socorpena, Ldª ------------------------------------------ 

Executado – O Município de Chaves ----------------------------------- 

Questão a Informar: ------------------------------------------------- 

A Empresa Socorpena, Ldª, interpôs uma execução contra o Município de 

Chaves no montante de 79.649,65 €. ---------------------------------- 

Ora, em consequência das negociações encetadas a Exequente aceitou 

reduzir o valor da execução para 66.586,93 €, mediante a formalização 

de um plano de pagamento da dívida em prestações. ------------------- 

Assim, considerando que: -------------------------------------------- 

 A quantia exequenda tem por base a realização de uma obra pública 

com projecção do domínio público do Município situado na Freguesia de 

Ervededo; ---------------------------------------------------------- 

 -Dessa obra resultou uma inegável mais valia para o domínio 

público municipal e um evidente beneficio para os habitantes da 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

 Este acordo ora proposto pela entidade Exequente afigura-se 

financeiramente equilibrado, tanto mais que o mesmo acaba por reduzir 

o valor da dívida exequenda no montante dos juros vencidos e dilata 

no tempo o pagamento da quantia em causa dividido por prestações. --- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

Proponho a V. Ex.ª que para suspender a execução, submeta a aprovação 

da Câmara Municipal o PLANO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA EM PRESTAÇÕES 

acordado com a Socorpena, Ldª, com as seguintes cláusulas: ---------- 

“1º ---------------------------------------------------------------- 

A Exequente reduz o valor em dívida a €66.586,93. ------------------- 

2º ----------------------------------------------------------------- 

Tal quantia será paga pela Executada em 4 (quatro) prestações no valor 

de €16.646,73. ------------------------------------------------------ 

3º ----------------------------------------------------------------- 

As prestações vencem-se, respectivamente, no dia 1 dos meses de Março, 

Junho, Setembro e Dezembro de 2015. --------------------------------- 

4º ----------------------------------------------------------------- 

O pagamento deverá ser efectuado através do envio de cheque bancário 

para a sede da Exequente, contra a emissão do respectivo recibo de 

quitação. ---------------------------------------------------------- 

5º ----------------------------------------------------------------- 

O incumprimento dos termos do presente acordo, no prazo de 10 dias 

após interpelação escrita da Exequente implica a caducidade do 
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presente acordo, podendo a Exequente requerer a renovação da execução, 

para pagamento do remanescente do seu crédito.” --------------------- 

Vítor Brás ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.01.13. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara para deliberação. ------------------------------- 

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

Dando início à análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo, apresentado, por escrito, sobre a matéria, o seguinte 

requerimento: ------------------------------------------------------ 

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

XII – 2.3. Processo 1628/14.7TBCHV ---------------------------------- 

- Considerando que não existe qualquer explicação relativa ao motivo 

do diferendo que opõe a Câmara à Socorpena. ------------------------- 

- Considerando que não se conhece o valor global da obra. ----------- 

- Considerando que não se conhecem os relatórios de execução da mesma. 

- Considerando que se desconhece o estado de execução da obra. ------ 

Requere-se que se forneça a informação em falta. -------------------- 

- Que se determine o motivo do diferendo. --------------------------- 

- Que o assunto seja agendado para próxima reunião, onde se possa 

apreciar a vantagem do acordo. -------------------------------------- 

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

Em resposta ao requerimento acima exarado, apresentado pelo Senhor 

Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, usou da palavra, 

o Senhor Presidente da Câmara, para manifestar a sua discordância 

pessoal relativamente à metodologia de atuação nele proposta, 

nomeadamente no que concerne ao eventual adiamento da análise, 

discussão e votação deste assunto, para uma próxima reunião do 

Executivo Municipal. ------------------------------------------------ 

Tanto mais que a proposta, em apreciação, subscrita pelo Consultor 

jurídico da Autarquia, Dr. Vitor Brás, aponta, inquestionavelmente, 

para o mérito da aprovação do acordo judicial de regularização da 

dívida objeto do respetivo processo executivo. ---------------------- 

Assim, o Presidente da Câmara sugeriu, ao Executivo Municipal, que, 

numa primeira fase, tome posição sobre a proposta de atuação sugerida 

pelo Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, de acordo com 

o requerimento apresentado, sobre a matéria. ------------------------ 

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

Tal metodologia mereceu o acolhimento do Executivo Municipal, tendo 

sido, sequencialmente, colocada à votação, a estratégia de atuação 

sugerida no requerimento apresentado, sobre o assunto em apreciação, 

pelo Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, sendo o mesmo 

rejeitado de acordo com a seguinte votação: ------------------------- 

- Voto a Favor: (1) - Vereador do Partido Socialista. Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo; ----------------------------------- 

- Abstenção: (1) - Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João 

Adérito Moura Moutinho; --------------------------------------------- 

- Votos Contra: (4) - Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Senhor Dr. Paulo Francisco 

Teixeira Alves, Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor 

João Carlos Alves Neves, e Senhor Presidente da Câmara, Arq. António 

Cândido Monteiro Cabeleira ------------------------------------------ 

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

Sequencialmente foi colocada à votação, a proposta apresentada, pelo 

Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, fundamentada na 
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informação n.º 93/2014, do Consultor Jurídico da Autarquia, Dr. Vitor 

Brás, tendo sido a mesma aprovada com a seguinte votação: ----------- 

- Voto Contra: (1) - Vereador do Partido Socialista. Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo; ----------------------------------- 

- Abstenção: (1) - Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João 

Adérito Moura Moutinho; --------------------------------------------- 

- Votos a Favor: (4) - Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Senhor Dr. Paulo Francisco 

Teixeira Alves, Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor 

João Carlos Alves Neves, e Senhor Presidente da Câmara, Arq. António 

Cândido Monteiro Cabeleira. ----------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

“Esta obra foi realizada sem suporte orçamental e sem autorização dos 

órgãos administrativos competentes. --------------------------------- 

A sua realização assentou numa lógica exclusivamente eleitoralista. - 

Se esta forma de atuação viesse a ser moda, no futuro, qualquer Junta 

de Freguesia poderia fazer ou promover as obras que entendesse, em 

violação das regras legais aplicáveis, sobre a matéria. ------------- 

Por outro lado, considerando que a documentação solicitada, diga-se, 

relevante para a apreciação da matéria em causa, não foi, em tempo 

oportuno, facultada, não poderá formar a sua convicção rigorosa, sobre 

o assunto em apreciação, razões pelas quais vota contra a aprovação 

da proposta.” ------------------------------------------------------- 

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


