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Nº 11 – Reunião Ordinária  da 

Câmara Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada  no  dia 08 de maio 

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

Aos oito dias do mês de maio 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, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, 

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 de cinco de maio de dois mil e 

quinze. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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, tendo facultado, para consulta do executivo, 

mediante a disponibilização das respetivas cópias, os seguintes 

documentos relacionados com a atividade municipal: ------------------ 

1 – Relatório de Atividades e Contas do ano de 2014, da Associação de 

Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega - Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento e facultou ao Executivo cópia 

do documento em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa à presente 

ata sob o n.º 1; --------------------------------------------------- 

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

2 – Preçário das Piscinas de Recreio e Lazer do Rebentão, época de 

2015 - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento e facultou ao Executivo cópia do documento em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, e que se anexa à presente ata sob o n.º 2; ----------

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

3 – Relatório de Execução Orçamental do 1º Trimestre do Ano de 2015 

da Empresa EM Chaves – Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, 

EM, SA- Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento e facultou ao Executivo cópia do documento em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, e que se anexa à presente ata sob o n.º 3; ---------- 

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

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

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

 

 

II – Resposta aos pedidos de esclarecimento apresentados pelo Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 
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relacionados com a atividade municipal, e registados em atas 

anteriores da Câmara Municipal: ------------------------------------- 

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos acima identificados, o 

Presidente da Câmara prestou ao Vereador peticionário os seguintes 

esclarecimentos, sobre as diversas matérias abordadas e relacionadas 

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

1 – Visita às instalações da ADTMAD – Descarregadores de tempestade: 

Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara informou o Vereador 

peticionário da possibilidade de ser agendada, para qualquer dia, a 

visita pretendida, desde que a mesma seja marcada com antecedência de 

três dias para permitir convocar os colaboradores que irão acompanhar 

a visita. ----------------------------------------------------------- 

Tudo, conforme melhor decorre da comunicação apresentada pelo Senhor 

Presidente da Câmara e produzida pela Divisão competente – DAR; ----- 

2 – CIM do Alto Tâmega: Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara deu nota, ao Vereador peticionário, do pedido de informação, 

dirigido à CIM do Alto Tâmega, consubstanciado na obtenção de 

esclarecimentos sobre os estudos produzidos por tal organismo e 

relacionados com a distribuição dos cursos profissionais pelos 

agrupamentos do Concelho documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa 

à presente ata sob o n.º 4; ----------------------------------------- 

3 – Registo de diferenciação de Cabimento: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara deu nota, ao Vereador peticionário, da informação 

produzida pela Divisão Financeira e relacionada com a matéria, ora, 

em apreciação, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa à presente 

ata sob o n.º 5; ----------------------------------------------------

4 – Mercado Abastecedor (MARC, SA): Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara informou, verbalmente, o Vereador peticionário, 

que o atual presidente do Conselho de Administração é que assinou o 

requerimento que foi, por este, colocado em crise, no âmbito do pedido 

de esclarecimento formulado. ---------------------------------------- 

A empresa MARC, SA, continua a ser representada pelo seu Conselho de 

Administração e não pela Comissão liquidatária, até que o ato de 

liquidação da sociedade seja registado na Conservatória do Registo 

Comercial. --------------------------------------------------------- 

O Atual Presidente do Conselho de Administração é o Sr. João Maria da 

Silva Pereira, sendo certo que o requerimento, por este, assinado deu 

entrada, nos serviços administrativos municipais, no pretérito dia 10 

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

5 – Plano Diretor de Turismo: Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara informou, verbalmente, o Vereador peticionário, que foi 

solicitada a Euro-cidade o envio de tal documento, em vista a ser, 

oportunamente, facultada a sua consulta. ---------------------------- 

6 – Centro de Formação Turística, Termal e Investigação da Água: Sobre 

esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara informou, verbalmente, o 

Vereador peticionário, que o projeto relacionado com o centro em causa, 

esta a ser desenvolvido, sublinhando a importância da conclusão das 

obras do Balneário Termal e cuja a requalificação está associada ao 

desenvolvimento integral deste projeto. ----------------------------- 

7 – Embalse de águas na Pastoria: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara informou, verbalmente, o Vereador peticionário, 

que foi solicitada informação aos serviços de proteção civil, sobre 

as condições de funcionamento do embalse de águas em causa. --------- 

8 – Plano de Pormenor da Zona Poente de Chaves: Sobre esta matéria, o 

Senhor Presidente da Câmara facultou, ao Vereador peticionário, 
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informação técnica produzida pela Divisão competente, contendo os 

elementos relacionados com a execução financeira do projeto, em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

9 – Relatório do Furo "AC3”: Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 

da Câmara reiterou a informação prestada, na última reunião, desta 

Câmara, ou seja, os trabalhos relacionados com a execução do furo 

estão a decorrer, sendo sua intenção apresentar o relatório 

imediatamente após a conclusão de tais trabalhos. ------------------- 

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

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

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

Sequencialmente, o Senhor Presidente da Câmara introduziu o tema 

relacionado com a recente conferência de imprensa, dada pelo líder da 

Concelhia do Partido Socialista, na presença do Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, com cobertura na imprensa 

local, sendo certo que algumas das informações aí produzidas acabam 

por distorcer, de forma grosseira, a realidade da atividade municipal.  

Deu como exemplo, o facto de se ter afirmado, em tal sede, que a Câmara 

Municipal tem uma política de discriminação negativa, relativamente 

às freguesias lideradas pelo partido socialista, sendo certo que tal 

informação é manifestamente infundada. ------------------------------ 

De facto, no ano de 2014, o Município de Chaves não celebrou qualquer 

contrato de financiamento com nenhuma freguesia do Concelho, 

circunscrevendo a sua atuação na regularização de apoios financeiros, 

vencidos e não pagos, às freguesias e emergentes de protocolos de 

investimento público celebrados em anos anteriores. ----------------- 

Assim, ao contrário do, publicamente, afirmado, se, no ano de 2014, 

não foram efetuadas quaisquer transferências financeiras para as 

freguesias lideradas pelo Partido Socialista, então, tal facto, 

constitui a prova provada de que as mesmas tiveram um tratamento 

favorável, em anos anteriores, indissociável da atempada regularização 

de tais apoios financeiros. ----------------------------------------- 

A ação política deve ser séria, sendo inaceitáveis as declarações 

públicas prestadas, sobre a matéria, em apreciação, pelo Partido 

Socialista local, tanto mais que a mesma veio a ser, devidamente, 

escalpelizada, em sede da última Assembleia Municipal, facto que torna 

ainda mais inculpável a falta de rigor de tais afirmações. ---------- 

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

Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra, o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, para referir que irá 

dar pleno conhecimento do que constar da ata da presente reunião, 

sobre esta matéria, ao Dr. Nuno Vaz, dirigente do Partido Socialista. 

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

Por último, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

informar o Executivo Municipal da iniciativa que esta a ser levada a 

efeito pela Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, tendo como 

objeto a realização de um concurso “Guarda Roupa Galaico Romano, em 

Chaves”, e cujas inscrições decorrem até ao próximo dia 18 de Maio.-- 

Tudo conforme consta das normas de funcionamento do concurso, 

documento que foi presente para conhecimento do Executivo e cujo teor 

se anexa à presente ata sob o número 6. ----------------------------- 

 

 

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

FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO. ----------------------------------- 
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Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo solicitado esclarecimentos sobre os 

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

1 – Catálogo de pesquisa bibliográfica da Biblioteca Municipal: Sobre 

esta matéria, o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos sobre 

os motivos que vem impossibilitando a pesquisa eletrónica do catálogo 

bibliográfico da Biblioteca Municipal de Chaves. -------------------- 

2 – Plano de exploração da Fundação Nadir Afonso: Sobre esta matéria, 

o Vereador interpelante solicitou esclarecimentos sobre a existência 

de documento contabilístico, previsional, dos custos e proveitos 

relacionados com a projeção financeira do projeto – Estudo de projeção 

financeira -. ------------------------------------------------------- 

Manifestou o seu interesse em ter acesso a tal documento. ----------- 

3 – Composição dos Órgãos responsáveis pela Organização da Feira dos 

Santos: Sobre esta matéria, o Vereador interpelante reiterou o pedido 

de informação sobre a composição dos órgãos previstos no regulamento 

da Feira dos Santos. ------------------------------------------------ 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, em apreciação, que os Órgãos em causa foram 

constituídos, de forma nominativa, pelo Vereador, Senhor João Neves, 

em representação do Município, e pelo Presidente da “Acisat”. -------  

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

4 – Estudo do “SKATE-PARQUE”: Sobre esta matéria, o Vereador 

interpelante reiterou o pedido de informação, sobre o estado de 

desenvolvimento do estudo relacionado com a instalação do parque em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, em apreciação, que o estudo está, na 

presente data, quase concluído, havendo condições, a breve trecho, no 

sentido de o mesmo ser apreciado por esta Câmara Municipal. --------- 

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

5 – Instalação da Loja do Cidadão, em Chaves: Sobre esta matéria, o 

Vereador interpelante reiterou o pedido de informação, sobre o estado 

de desenvolvimento do projeto tendente à instalação de uma loja do 

cidadão, em Chaves, nomeadamente, sobre a calendarização das obras a 

realizar indispensáveis à instalação da referida loja. -------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, em apreciação, que o protocolo, tendo como 

objeto à instalação da Loja do Cidadão, em Chaves, já foi assinado com 

o Ministro responsável, sendo certo que o seu clausulado foi aprovado, 

oportunamente, pelo Órgão Executivo Municipal. ---------------------- 

Tal protocolo tem concretização no novo quadro comunitário de apoio.- 

A Loja do cidadão será instalada no antigo Cine-teatro, estando a ser 

desenvolvidos, para o efeito, os respetivos projetos técnicos, em 

vista a execução das obras de adaptação do respetivo espaço físico.-- 

Na presente data, ainda não há um calendário pré estabelecido para o 

início das obras. --------------------------------------------------- 

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

6 – Pedido de informação prévia para a instalação de uma grande 

superfície/hipermercado em Chaves: Sobre esta matéria, o Vereador 

interpelante, solicitou esclarecimentos, sobre a eventual apresentação 

de um pedido de informação prévia, tendo como objeto a construção e 

instalação de uma grande superfície comercia e/ou hipermercado, 

projeto promovido pela marca “Pingo Doce”. -------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

tendo confirmado o registo de entrada, nos serviços municipais, de tal 

pedido de informação prévia, e cujo processo poderá ser consultado 

pelo Vereador peticionário. ----------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DRA. PAULA 

CRISTINA BARROS TEIXEIRA SANTOS. ------------------------------------ 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, começando por referir que a 

discussão, na Reunião da Câmara Municipal, de artigos de jornal, não 

lhe parece ser uma boa prática política. ---------------------------- 

A política séria não deve seguir tal caminho. ----------------------- 

De facto, já ninguém acredita nas organizações e nas associações porque 

estas, sistematicamente, apregoam aquilo que não praticam, 

particularmente, os seus principais protagonistas. ------------------ 

A ação politica não deve ser, exclusivamente, confundida com vitorias, 

em eleições, mas sim, na defesa intransigente dos interesses das 

populações do Concelho, de acordo com ideais claros, e protagonizada 

por pessoas com percurso profissional visível e uma ativa e, 

publicamente, reconhecida atividade social. ------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido que apenas chamou à colação o assunto, em apreciação, não por 

ser um artigo de jornal, mas sim, pelo facto do Senhor Vereador, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, ter participado, diretamente, na 

conferência de imprensa em causa, a qual veio a avançar com factos 

errados que carecem da devida correção, os quais tinham sido, 

previamente, abordados e esclarecidos, na última assembleia municipal, 

todos eles relacionados com a relação entre o Município e as Freguesias 

do Concelho. -------------------------------------------------------- 

Isso não significa, porém, que não se reveja nos comentários exarados, 

sobre a matéria, pela Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos. --- 

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

Seguidamente, usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido 

Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para 

apelar no sentido da autarquia não manter a solução desenvolvida nos 

acessos provisórios ao Centro de Saúde n.º 2, atendendo aos desvios 

transitórios que foram colocados, em execução, no âmbito da empreitada 

tendo como objeto a construção da “Rodovia de Acesso Prioritário ao 

Hospital – Lanço 3”. ------------------------------------------------ 

Tal solução, para além de estar mal sinalizada, tem criado grandes 

constrangimentos aos utentes do centro de saúde localizado, em tal 

zona da cidade. ----------------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, que há uma expetativa séria de que o 

empreiteiro seja célere no desenvolvimento dos trabalhos da 

empreitada, em vista à rápida normalização da circulação de trânsito, 

naquela zona da cidade. --------------------------------------------- 

Em aditamento a tal informação, o Senhor Vice-presidente da Câmara 

informou, ainda, que irão ser colocadas placas com a indicação dos 

desvios alternativos para o Centro de Saúde/GNR e para a própria 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

Tais medidas já foram convencionadas com o empreiteiro. ------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

Retomando a sua intervenção, a Dra. Paula Barros manifestou a sua 

concordância com a filosofia de atuação centrada na instalação de 

lojas do cidadão. --------------------------------------------------- 

É inquestionável que tais projetos valorizam a qualidade de 

atendimento aos cidadãos e, bem assim, a qualidade dos serviços 

públicos prestados. ------------------------------------------------- 

Considera, assim, importante que este projeto seja, rapidamente, 

materializado no Concelho de Chaves, devendo ser considerado um 

projeto claramente prioritário. ------------------------------------- 

É sua convicção que a localização da loja do cidadão, no Centro 

Histórico da Cidade de Chaves, é acertada e pela seguinte ordem de 

razões: ------------------------------------------------------------ 

a) Dinamização do centro histórico; ------------------------------- 

b) Dinamização do novo parque de estacionamento localizado no centro 

histórico. --------------------------------------------------------- 

É pena que não possa ser encontrada uma solução que permita manter, 

naquela zona da cidade, uma sala de espetáculos. -------------------- 

 

 

IV - 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, tendo abordado os seguintes assuntos 

relacionados com a atividade municipal: ----------------------------- 

1. Recolha de resíduos sólidos: Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, solicitou a intervenção da Câmara no sentido da recolha 

regular de resíduos sólidos depositados no espaço da antiga feira do 

gado. -------------------------------------------------------------- 

2. Espaço público localizado junto a muralha do cavaleiro: Sobre este 

assunto, o Vereador interveniente, solicitou esclarecimento sobre o 

facto do espaço publico em causa ainda estar em terra batida, com 

todos os inconvenientes dai emergentes, sobretudo, durante o período 

do verão que se avizinha. ------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, que, em princípio, tal espaço público, por 

razoes de conservação, irá ser devidamente pavimentado, trabalhos que 

serão assegurados pela Divisão de Recursos Operacionais. ------------ 

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

3. Sinalização da Avenida do Tâmega: Sobre este assunto, o Vereador 

interveniente, reiterou o pedido de colocação de sinalização vertical 

na Avenida do Tâmega de forma a disciplinar, com segurança, o trânsito 

naquela artéria da cidade. ------------------------------------------ 

Relembrou, também, a necessidade de serem executados trabalhos de 

requalificação de tal avenida. -------------------------------------- 

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

4. Transporte para as piscinas de rebentão: Sobre este assunto, o 

Vereador interveniente, sugeriu a disponibilização de transporte 

público, durante o período do verão, para as piscinas do rebentão, 

admitindo a disponibilização, para o efeito, de autocarros da 

autarquia ou a criação de um transporte público. -------------------- 

Tais soluções deverão ser estudadas de modo a que ninguém fique 

excluído da utilização da piscina. ---------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------- 
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De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, que existem algumas dificuldades legais e 

administrativas na criação de tais circuitos de transporte público, 

tanto mais que a sua execução implicaria a utilização de uma estrada 

nacional. ---------------------------------------------------------- 

Por outro lado, os autocarros da autarquia não estão habilitados a 

realizar, com carater regular, tais serviços de transporte. --------- 

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

5. Estátua do cavaleiro, junto do Forte de São Francisco: Sobre este 

assunto, o Vereador interveniente, chamou a atenção para o dever de 

reposição da espada executada na estátua, em causa, a qual se encontra 

partida. ----------------------------------------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, o facto, reconhecido pelo seu autor, 

consubstanciado na existência de uma falha na conceção da escultura, 

tornando-a permeável a atos de vandalismo. -------------------------- 

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

6. Regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos: Sobre este 

assunto, o Vereador interveniente, solicitou uma revisão do 

regulamento, em causa, no sentido do mesmo passar a contemplar um 

apoio às famílias carenciadas e destinado a suportar os encargos com 

o pagamento dos serviços de água e luz. ----------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, a consagração, no respetivo regulamento 

municipal de abastecimento público de água, de uma tarifa social, a 

qual constitui um apoio relevante para as famílias carenciadas do 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

Tal tarifa constitui um inquestionável apoio social às famílias 

carenciadas. ------------------------------------------------------- 

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

7. Visita a Vidago: Sobre este assunto, o Vereador interveniente, 

solicitou a programação de uma visita ao Balneário termal de Vidago 

e, bem assim, ao seu espaço envolvente e respetivas avenidas 

recentemente intervencionadas. -------------------------------------- 

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

8. Atribuição de condecorações municipais: Sobre este assunto, o 

Vereador interveniente, sugeriu que, previamente, seja feita uma 

seriação consensual dos eventuais cidadãos que poderão ser 

contemplados com uma distinção municipal, nos termos do regulamento 

em vigor, facto que, regra geral, ocorre, no âmbito das cerimónias 

oficiais comemorativas do dia do Município. ------------------------- 

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

De imediato, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

referido, sobre a matéria, que a sua intenção promover, previamente, 

tal iniciativa com todos os vereadores do Executivo Municipal. ------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 
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1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada em 24 de abril de 2015. ---------------------------  

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CONTRATO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES, A GERAÇÃO 

SOLIDÁRIA (ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL), A COOP21 

(COOPERATIVA 21 ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DE 

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CRIL) E A JUNTA DE FREGUESIA DE 

SANTA CRUZ /TRINDADE E SANJURGE. PROPOSTA Nº 61/GAP/2015. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento --------------------------------------------------- 

Decorrente do trabalho realizado pelas Nações Unidas e pelo Conselho 

da Europa na garantia dos direitos das crianças, a Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência veio identificar as crianças com 

deficiência como um grupo particularmente vulnerável no acesso a 

direitos e a condições de igualdade com outras crianças. ------------ 

A defesa dos direitos das crianças com deficiência, incluindo o seu 

lugar na nossa sociedade é uma das áreas em que a intervenção pública 

a nível nacional, regional e local, deve ser reforçada com vista à 

garantia dos direitos e liberdades fundamentais destas crianças.----- 

Portugal tem neste domínio realizado um grande investimento na 

qualidade das instituições que acolhem crianças com deficiência. 

Porém, as reflexões geradas sobre este assunto indicam que se deverá 

complementar o trabalho das instituições de acolhimento, ou seja, 

procurar, não só alternativas para a desinstitucionalização, mas 

também para planear uma rede de cuidados com vista a apoiar as 

crianças/jovens portadores de deficiência e suas famílias.----------- 

Sabemos que a presença de uma criança/jovem deficiente numa família 

desencadeia grande desgaste físico, psicológico, financeiro e 

emocional, o que se pretende com a criação de respostas complementares 

à institucionalização é, sobretudo, aliviar a sobrecarga familiar, sem 

negligenciar a qualidade dos cuidados a prestar a estas 

crianças/jovens.---------------------------------------------------- 

Para além deste facto é igualmente necessário pensar na criação destas 

respostas localmente, por forma a contrariar a concentração dos 

serviços nos grandes centros urbanos, valorizando-se assim, a 

participação da família na socialização e inclusão destas 

crianças/jovens na sociedade. Contudo, não deixará de caber ao estado 

a responsabilidade de promover políticas inclusivas e de 

sensibilização sobre esta questão.----------------------------------- 

Face ao exposto, entendemos que para estas famílias será fundamental 

a criação de uma rede articulada de prestação de cuidados e apoio, a 

nível local. Neste sentido, a figura da intervenção precoce pressupõe 

um conjunto de medidas de apoio integrado e de natureza preventiva e 

reabilitativa, a considerar no âmbito deste contexto de melhoria da 

qualidade de vida das crianças/jovens portadores de deficiência e suas 

famílias.----------------------------------------------------------- 

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

 Considerando a necessidade de promover a integração de 

crianças/jovens com deficiência e fomentar a desinstitucionalização, 
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nos casos em que esta poderá não ser a resposta mais desejável ou 

adequada, a intervenção precoce afigura-se com uma resposta viável;-- 

 Observando que será fundamental investir na criação/reformulação 

de mais apoios a nível local, vocacionados para ajudar as famílias e 

a comunidade na integração destas crianças;-------------------------- 

 Considerando a pretensão da “Geração Solidária” – Associação 

Juvenil de Solidariedade Social, em criar o “Centro de Reabilitação e 

Desenvolvimento Infantil de Chaves”, cujo principal objetivo é ajudar 

famílias e as crianças portadoras de deficiência/multideficiência, não 

só na fase inicial, nomeadamente no pré-ingresso escolar, mas 

posteriormente, na componente pós-letiva e interrupção letiva, até 

atingirem a idade adulta;------------------------------------------- 

 Atentando que será fundamental apoiar a criação de espaços 

físicos como este, que de uma forma transversal executem planos de 

desenvolvimento de competências, através da constituição de equipas 

multidisciplinares vocacionadas para ajudar de forma continuada as 

famílias e as crianças no seu processo de maturação e autonomização;- 

 Refletindo que, conforme o “Guia de recomendações e Orientações 

para a Desinstitucionalização de Crianças e Jovens com Deficiência”, 

as Redes Sociais locais devem ser o local privilegiado para a discussão 

e resolução dos problemas que afetam a população deficiente numa dada 

localidade, através da constituição de parcerias entre entidades 

públicas e privadas;------------------------------------------------- 

 Considerando que como ponto de partida para levar a cabo a criação 

do “Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Infantil de Chaves”, será 

essencial constituir a parceria, numa primeira fase, entre a Geração 

Solidária - Associação Juvenil de Solidariedade Social, a Coop21 

(Cooperativa 21 especial para o desenvolvimento psicossocial de 

crianças com necessidades especiais, CRIL), o Município de Chaves e a 

Junta de Freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge;---------------- 

 Ponderando que, a materialização de delegação de competências 

relativa à execução de obras públicas, particularmente no que concerne 

às obras de construção e reparação extraordinária de infra-estruturas 

e/ou equipamentos públicos, será formalizada através de celebração 

casuística de protocolo, contendo os direitos e obrigações das partes 

outorgantes; ------------------------------------------------------- 

 Considerando que a Associação Geração Solidária, necessita de 

proceder à instalação de um Centro de respostas, no prédio urbano, 

designado por “Escola Primária de Santa Cruz”, sito em Santa Cruz, 

freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, concelho de Chaves, 

inscrito na matriz predial desta freguesia, sob o artigo 2005º, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1165/20100929, espaço este já comodatado, motivado pela relevância 

atribuída a este tipo de resposta social.---------------------------- 

 Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

u), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município.--------------------------------------- 

III - Proposta ------------------------------------------------------ 

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

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e respetivos 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

1. Que seja aprovada a matriz do Contrato de Parceria, a celebrar 

entre o Município de Chaves, a Geração Solidária (Associação Juvenil 

de Solidariedade Social), a COOP21 (Cooperativa 21 especial para o 
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desenvolvimento psicossocial de crianças com necessidades especiais, 

CRIL) e a Junta de Freguesia de Santa Cruz /Trindade e Sanjurge, 

conforme documento que se anexa à presente proposta; ---------------- 

2. Que, simultaneamente, seja legitimando, o Presidente da Câmara, 

em representação do Município de Chaves, a outorgar o mencionado 

contrato de parceria; ----------------------------------------------- 

3. Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento de todos os parceiros, através da emissão da 

competente notificação, para posterior assinatura do contrato de 

parceria.----------------------------------------------------------- 

Chaves, 04 de Maio de 2015------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira ---------------------------------------------------------- 

Anexo: Matriz do contrato de Parceria-------------------------------- 

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

Minuta de Contrato de Parceria--------------------------------------- 

OUTORGANTES--------------------------------------------------------- 

1. A Geração Solidária Associação Juvenil de Solidariedade Social, 

com sede em Chaves e número de pessoa coletiva 510853170, representada 

por Catarina Tatiana da Silva Louro, portadora do Cartão de Cidadão 

n.º 10931471, na qualidade de Presidente da Direção e representante 

legal da entidade. -------------------------------------------------- 

2. A Coop21 (Cooperativa 21 especial para o desenvolvimento 

psicossocial de crianças com necessidades especiais, CRIL), com sede 

em Rua José António Cruz nº15, 6.esq. 4715-343 Braga e número de pessoa 

coletiva 513273590, representada por Ana Bela da Rocha Vieira, 

portadora do Bilhete de Identidade n.º 09808049, na qualidade de 

Presidente da Direção e representante legal da entidade.------------- 

3. A Câmara Municipal de Chaves, com sede em Praça do Município, 

5400-150 Chaves e número de pessoa coletiva 501205551, representada 

por António Cândido Monteiro Cabeleira, portador do Cartão de Cidadão 

n.º 03838078, na qualidade de Presidente da Câmara e representante 

legal da entidade.--------------------------------------------------- 

4. A Freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge, com sede em Avenida 

da Cocanha, 2, Santa Cruz Trindade e número de pessoa coletiva nº 

510839517, representada por José Joaquim Alves Lima, portador do 

Bilhete de Identidade n.º 3710352, na qualidade de Presidente da Junta 

e representante legal da entidade.----------------------------------- 

Celebram o presente Contrato para a execução, em parceria, da operação 

designada “Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Infantil de 

Chaves”.------------------------------------------------------------

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

Objeto-------------------------------------------------------------- 

O presente contrato visa:-------------------------------------------- 

a) Promover e melhorar a qualidade de vida e o bem-estar físico e 

emocional de crianças com necessidades especiais 

(deficiência/multideficiência) e suas famílias;---------------------- 

b) Propagar a inclusão social, de crianças com Necessidades 

Especiais, no sentido do seu desenvolvimento pleno ao longo da vida;- 

c) Apostar na formação para a diferença, essencialmente em contexto 

familiar, extensiva à sociedade em geral, para promover a cidadania 

inclusiva.----------------------------------------------------------

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

Objetivos-----------------------------------------------------------

São objetivos da presente parceria os seguintes:--------------------- 
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a)  Apostar, prioritariamente, na prevenção, na reabilitação, na 

participação, na inclusão social de crianças com Necessidades 

Especiais e no apoio às respetivas famílias;------------------------- 

b) Criar equipas multidisciplinares que, de forma transversal, 

planifiquem e executem planos de intervenção para colmatar lacunas, 

associadas às mais variadas problemáticas de desenvolvimento global, 

do desenvolvimento das competências em falta;------------------------ 

c)  Prestar apoio diário, em horário pós letivo e nas interrupções 

letivas, devidamente estruturado e continuo, a crianças com 

necessidades especiais, para que resultados positivos sejam passiveis 

de ser alcançados;--------------------------------------------------- 

d) Contribuir, para o bem-estar, pleno e sustentável, das famílias 

com crianças com Necessidades Especiais.----------------------------- 

e) Colmatar uma das maiores lacunas a nível social, nomeadamente, o 

apoio à família da criança portadora de deficiência ou 

multideficiência;--------------------------------------------------- 

f) Promover a inclusão social através da formação para a diferença, 

no contexto familiar e na sociedade em geral, promovendo-se assim a 

cidadania destas crianças.------------------------------------------ 

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

Designação da Entidade Gestora -------------------------------------- 

Os parceiros, de comum acordo, designam a entidade Geração Solidária 

Associação Juvenil de Solidariedade Social, como Entidade Gestora da 

Parceria e responsável pela gestão executiva, administrativa e 

financeira da parceria e do projeto associado. ---------------------- 

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

Obrigações da Entidade Gestora da Parceria -------------------------- 

São obrigações da Entidade Gestora da Parceria: --------------------- 

a) Representar a parceria; --------------------------------------- 

b) Coordenar as atividades do projeto; --------------------------- 

c) Coordenar a ação executiva, técnica, administrativa e financeira 

do projeto; --------------------------------------------------------- 

d) Responder, na qualidade de interlocutor, e em representação de 

todos os parceiros, às solicitações de informação; ------------------ 

e) Comunicar aos parceiros os resultados das decisões adotadas; -- 

f) Estruturar e coordenar as atividades do projeto; -------------- 

g) Dispor de um dossier específico do projeto devidamente organizado 

e atualizado; ------------------------------------------------------- 

h) Elaborar e apresentar o relatório anual de progresso do projeto; 

i) Elaborar um Plano de Atividades, devidamente orçamentado, com a 

repartição das obrigações pelos parceiros, em vista à sua aprovação 

pelos seus órgãos representativos. ---------------------------------- 

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

Obrigações dos parceiros -------------------------------------------- 

1. Prestar informações e colaboração à Entidade Gestora da Parceria 

no âmbito das competências próprias desta. -------------------------- 

2. Conceder apoio técnico, administrativo, operacional e logístico, 

à Entidade Gestora, para execução das respetivas competências. ------ 

3. Aceitar a coordenação técnica, administrativa e financeira da 

Entidade Gestora, no âmbito do desenvolvimento do projeto justificador 

da celebração da presente parceria. --------------------------------- 

4. Participar nas reuniões, convocadas pela Entidade Gestora, com 

os demais parceiros. ------------------------------------------------ 

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

Dever de publicitação ----------------------------------------------- 

Qualquer apoio que seja, eventualmente, feito pelo Município de 

Chaves, no âmbito do desenvolvimento do projeto justificador da 
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celebração da presente parceria, deverá ser devidamente publicitado, 

nos termos do disposto na Lei nº 64/2013, de 7 de agosto, a qual regula 

a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 

Administração Pública a particulares, procedendo à primeira alteração 

ao DL n.º 167/2008, de 26 de agosto. -------------------------------- 

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

Gestão de conflitos no seio da parceria ----------------------------- 

1. É da responsabilidade da parceria, formada pelos outorgantes 

deste Contrato, tratar das contendas que possam surgir; ------------- 

2. Se os diferendos não tiverem solução no seu seio e se tal impedir 

a boa execução da operação, colocando em causa o cumprimento dos 

objetivos propostos, pode ser reavaliada a operação e alterados os 

termos do presente Contrato; ---------------------------------------- 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior o incumprimento dos 

objetivos da parceria pode, avaliadas as circunstâncias, constituir 

fundamento de rescisão do presente Contrato. ------------------------ 

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

Vigência e alterações do Contrato ----------------------------------- 

1. A vigência deste contrato de parceria é anual, renovado 

automaticamente, por igual período. --------------------------------- 

2. Qualquer parceiro, no termo da validade anual, pode abandonar a 

parceria, desde que o comunique aos restantes parceiros, com 60 dias 

de antecedência. ---------------------------------------------------- 

3. Qualquer alteração ao presente Contrato de parceria, durante a 

execução do projeto, deverá ser aprovada pelos Parceiros. ----------- 

Chaves, ___ de _______de 2015. -------------------------------------- 

Os Outorgantes declaram ter lido e aceite o presente Contrato de 

Parceria. ---------------------------------------------------------- 

Geração Solidária Associação Juvenil de Solidariedade Social -------- 

Coop21 (Cooperativa 21 especial para o desenvolvimento psicossocial 

de crianças com necessidades especiais, CRIL) ----------------------- 

Câmara Municipal de Chaves ------------------------------------------ 

Freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge ------------------------- 

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

Dando início à discussão deste assunto, usou da palavra, o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

tendo, sobre a matéria, em apreciação, tecido, verbalmente, os 

seguintes comentários e interrogações, sobre o mérito da proposta, a 

qual irá merecer a sua posição desfavorável, a saber: --------------- 

I - Questões: ------------------------------------------------------- 

a) A referência ao pré-ingresso escolar refere-se ao período de vida 

anterior ao ensino pré-escolar? Qual a definição de pré-ingresso? --- 

b) O período temporal da idade dos utentes do ingresso (até à idade 

adulta) duplica serviços associativos já instalados e, 

consequentemente, irá determinar o dobro das despesas? Quais são os 

ganhos palpáveis para as crianças? ---------------------------------- 

c) Quem é a COOP21 e a que se dedica? Há quantos anos está criada e 

que atividades desenvolve? Que vantagens a mesma traz ao contrato? -- 

d) Quantos serão os utentes, crianças e que garantia existe de que 

usarão estes serviços? ---------------------------------------------- 

II – Da avaliação do contrato de pareceria, em apreciação: ---------- 

a) Artigo 5º (Obrigações dos parceiros) ----------------------------- 

Nesta cláusula, o apoio não esta quantificado, nem são definidos 

limites máximos para: ----------------------------------------------- 

- Apoio técnico. Administrativo, operacional e logístico. ----------- 
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Por outro lado, o contrato a celebrar não é claro a quem virá a 

competir a coordenação técnica, administrativa e financeira, 

principalmente, quem a vai pagar; ----------------------------------- 

b) Artigo 6º (Dever de publicitação) -------------------------------- 

O apoio que a Câmara der deve ser aprovado, pelo Executivo Municipal, 

após o que será publicitado. ---------------------------------------- 

Tudo isto, independentemente de tal apoio ser monetário ou através de 

meios humanos e materiais. ------------------------------------------ 

Em síntese: A celebração do contrato de parceria vai provocar 

desequilíbrios na oferta, com eventuais prejuízos para os operadores 

privados, com custos financeiros para a Autarquia. ------------------ 

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

Na sequência da intervenção, que antecede, usou da palavra o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo salientado que todas as despesas públicas 

a realizar, no âmbito da execução do contrato de parceria, em 

apreciação, serão sempre feitas de acordo com a Lei. ---------------- 

A celebração deste contrato acaba por dar forma legal ao relacionamento 

da Câmara, em tudo, semelhante com aquele que já vem sendo mantido com 

outras instituições, sedeadas no Concelho, que prosseguem também 

interesses públicos na área da educação e do apoio social às populações 

locais. ------------------------------------------------------------ 

Por outro lado, o artigo 3º do contrato responde, expressamente, sobre 

as questões relacionadas com a responsabilidade pela gestão do projeto 

sendo certo que a entidade gestora está obrigada a apresentar plano 

de atividades, com a previsão dos encargos, o qual carece, anualmente, 

de ser sancionado por este executivo. ------------------------------- 

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

Sequencialmente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Barros, começando por referir que defende, hoje, 

como sempre defendeu, que é no âmbito do setor público que deverá ser 

garantida a prestação de serviços desta natureza. ------------------- 

De facto, é sua convicção que o setor público deverá ser o primeiro a 

dar resposta, tendo em vista a materialização adequada deste tipo de 

serviço, genuinamente, público. ------------------------------------- 

Isso não invalida, porém, que o setor privado não possa executar e 

dar, também, a sua resposta, até porque o Setor Público não chega a 

todo o lado. -------------------------------------------------------- 

A questão, em apreciação, é de extrema sensibilidade, tanto mais que 

estamos em presença de pessoas que exigem um cuidado especial e que, 

como tal, devem ter uma resposta qualitativa, também, diferente. ---- 

A iniciativa, em análise, não deve, por isso, ser confundida com o 

prolongamento de horários e o apoio às famílias. -------------------- 

Por outro lado, a concentração do desenvolvimento destes projetos, ou 

propostas análogas, numa única família, não lhe parece ser uma boa 

solução, até porque tais iniciativas devem ser estimuladas e alargadas 

a outros parceiros, público e/ou privados. -------------------------- 

É verdade que sempre votou favoravelmente, em geral, este tipo de 

projetos, desde que devidamente regulados e transparentes, 

nomeadamente, o projeto desenvolvido pala Associação Flôr do Tâmega.   

Em termos de contrato a celebrar, este parece ser, verdadeiramente, 

amador, não acautelando um conjunto de questões que deveriam ser, 

previamente, clarificadas, até para memória futura, em vista a 

garantir uma posição da Câmara, segura e transparente, na execução da 

pareceria. --------------------------------------------------------- 

Facto que não aconteceu, nomeadamente, no protocolo celebrado com a 

“Fundação Nadir Afonso”. -------------------------------------------- 

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



                                                                F. 106 

                                                                  _____________________ 
 

Na sequência da intervenção, que antecede, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo sublinhado que a Câmara Municipal não está 

assumir, com a celebração do contrato, qualquer responsabilidade 

financeira. -------------------------------------------------------- 

Registou uma clara contradição entre a posição da Vereadora do Partido 

Socialista, Dra. Paula Barros, centrada na prioridade do setor 

público, e a do Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, 

que aposta, ao invés, na dinamização de tais serviços, através do 

setor privado. ------------------------------------------------------ 

Por outro lado, é de salientar que foi o próprio Estado que, com as 

suas políticas públicas, nesta área, acabou por atribuir, regra geral, 

tais responsabilidades às próprias “IPSS”. -------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo referido que a análise 

evidenciada nos seus comentários, sobre a matéria, é feita partindo 

de uma avaliação, individual e concreta, do contrato, não discordando, 

contudo, do mérito da ação a desenvolver. --------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, aprovar a proposta. 

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 de voto: ---------------------------------------- 

1. O contrato de pareceria configura um gasto público duplicado, e não 

completamente descrito nos valores e no seu destino. ---------------- 

2. O contrato, envolvendo o mesmo formato que outro feito com “A Voz 

da Juventude” será, pelo histórico dessa associação, de moldes 

idênticos. --------------------------------------------------------- 

3. Ora, já registamos que esses apoios, “A Voz da Juventude”, foram 

discriminatórios, se compararmos esses apoios com os dados a outras 

associações. ------------------------------------------------------- 

4. A Autarquia já apoia a associação “Geração Solidária”, liderada por 

muitas das pessoas que lideram a “A Voz da Juventude”, 

disponibilizando-lhe o edifício da escola pré-primária de Santa 

Cruz/Trindade. ----------------------------------------------------- 

5. O apoio da Autarquia que o contrato de parceria pode e vai 

proporcionar, cria desequilíbrios nesta oferta com os agentes 

privados, já que lhe retira crianças à custa de subsídios pagos pelos 

impostos de todos. -------------------------------------------------- 

6. A Autarquia, com um valor muito menor, pode subsidiar as famílias 

das crianças com necessidades de maior apoio escolar e familiar, para 

que estes melhorem a oferta privada ou associativa que melhor apoiem 

as suas crianças. --------------------------------------------------- 

7. O passado mostra que este tipo de contratos de pareceria são mais 

onerosos para a autarquia que, como se viu no passado, após pagos 

75.000 euros, durante dois anos, à “A Voz da Juventude”, para 

atividades extra escolares, este ano, após concurso público, o mesmo 

serviço é prestado por 54.000 euros, garantindo uma poupança para 

novos apoios, no valor de 21.000 euros. ----------------------------- 

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo apresentado, verbalmente, a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

“O contrato, em apreciação, não está, devidamente, detalhado, podendo 

a sua execução dar origem à duplicação e/ou sobreposição de funções 

com outras entidades que vêm desenvolvendo a prestação de serviços de 

idêntica natureza.” ------------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

3.1. BARRAGEM ROMANA DA ABOBOLEIRA-PROPOSTA. PROPOSTA APRESENTADA PELO 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. JOÃO ADÉRITO MOURA 

MOUTINHO. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

- O Concelho de Chaves tem um património histórico de grande valor, 

com sítios e monumentos que abrangem a Civilização Castreja, a Romana, 

todo a época Medieval e idade Moderna. ------------------------------ 

- É necessário capitalizar todo esse património para a valorização 

cultural dos seus cidadãos e para o incremento turístico do concelho. 

- O património cultural inserido em paisagens naturais pode 

impulsionar fortemente o crescimento turístico na região. ----------- 

- Apesar dos investimentos que têm sido feitos na valorização do 

património, foi descurada a civilização Celta e todo o conjunto de 

castros a ela associados, para além de alguns sítios do período romano. 

- Para além disso, foi descurada a elaboração de um cadastro atualizado 

desses sítios arqueológicos, a sua divulgação e identificação 

geográfica. -------------------------------------------------------- 

- A barragem romana da Aboboleira é um sítio arqueológico importante, 

pois é sustentado por investigadores históricos que forneceria água 

para a cidade de Áquas Flavias, para além de possuir elementos 

epigráficos relevantes. --------------------------------------------- 

Proponho que: ------------------------------------------------------- 

- Se proceda ao corte de vegetação e limpeza no sítio da barragem, 

facilitando o acesso a visitantes. ---------------------------------- 

- Se abra um ou mais acessos para esse sítio, caso não os haja. ----- 

- Se coloquem placas de informação nalguns locais, nomeadamente na 

Aboboleira, junto ao Casino de Chaves e eventualmente na cidade. ---- 

- Sejam envolvidos nestas ações, a junta de freguesia de Valdanta e a 

Empresa Solverde (proprietária do Casino de Chaves). ---------------- 

João Adérito Moura Moutinho ----------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

Dando início à discussão deste assunto, usou da palavra, o Vereador 

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

esclarecendo, adicionalmente, que os acessos referidos na proposta – 

Caminhos – são, exclusivamente, pedonais. --------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar a proposta, em apreciação, aos serviços técnicos, da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Cultural, em vista a análise da proposta, 

nas suas diversas componentes, nomeadamente, financeira, operacional 
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e administrativa, devendo a mesma, sequencialmente, ser presente, para 

deliberação, em sede de uma próxima reunião do executivo camarário.- 

 

 

3.2. CRASTAS DE SANTIAGO DO MONTE-PROPOSTA. PROPOSTA APRESENTADA PELO 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. JOÃO ADÉRITO MOURA 

MOUTINHO. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

- O Concelho de Chaves tem um património histórico de grande valor, 

com sítios e monumentos que abrangem a Civilização Castreja, a Romana, 

todo a época Medieval e idade Moderna. ------------------------------ 

- É necessário capitalizar todo esse património para a valorização 

cultural dos seus cidadãos e para o incremento turístico do concelho. 

- O património cultural inserido em paisagens naturais pode 

impulsionar fortemente o crescimento turístico na região. ----------- 

- Apesar dos investimentos que têm sido feitos na valorização do 

património, foi descurada a civilização Celta e todo o conjunto de 

castros a ela associados, para além de alguns sítios do período romano. 

- Para além disso, foi descurada a elaboração de um cadastro atualizado 

desses sítios arqueológicos, a sua divulgação e identificação 

geográfica. -------------------------------------------------------- 

- As Crastas de Santiago do Monte, na freguesia de Nogueira da 

Montanha, constituem um sítio de grande interesse arqueológico, devido 

ao conjunto arquitetónico e espólio aí existentes, sendo sustentado 

por historiadores que teriam sido habitadas pelos Coroc, pelo menos 

uma delas. ---------------------------------------------------------- 

Proponho que: ------------------------------------------------------- 

- Se proceda ao corte de vegetação e limpeza no sítio da Crastas, 

facilitando o acesso a visitantes. ---------------------------------- 

- Se faça a requalificação do acesso em até esse sítio arqueológico. 

- Se coloquem placas de informação nalguns locais. ------------------ 

- Seja envolvida nestas ações a junta de freguesia de Nogueira da 

Montanha. ---------------------------------------------------------- 

João Adérito Moura Moutinho ----------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

Dando início à discussão deste assunto, usou da palavra, o Vereador 

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

esclarecendo, adicionalmente, que um anterior Presidente da Câmara, 

terá prometido a construção de um acesso, até ao local, considerando 

a importância do miradouro com uma vista privilegiada sobre o Alto 

Tâmega, para além da sua importância arqueológica. ------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar a proposta, em apreciação, aos serviços técnicos, da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Cultural, em vista a análise da proposta, 

nas suas diversas componentes, nomeadamente, financeira, operacional 

e administrativa, devendo a mesma, sequencialmente, ser presente, para 

deliberação, em sede de uma próxima reunião do executivo camarário.-- 
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3.3. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS DURANTE A FESTA DOS POVOS-PROPOSTA. 

PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. 

JOÃO ADÉRITO MOURA MOUTINHO. ---------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

 É  de  fundamental  importância  dar  a conhecer aos cidadãos do  

concelho as suas raízes culturais. --------------------------------- 

 Importa  motivar  os flavienses a  interessarem-se pela história  

da sua região, como forma de perceberem melhor  o  papel  que  Chaves  

desempenhou no passado. --------------------------------------------- 

 O conhecimento dos povos que habitaram na  região de Chaves e  a 

função que este pólo populacional  desempenhou  a  partir da idade do  

Bronze  pode  contribuir  para  uma  melhor  definição do papel que a  

cidade de Chaves pode desempenhar na atualidade. -------------------- 

 Os povos de origem  Celta  nos  deixaram  um  importante  legado 

cultural. ---------------------------------------------------------- 

 As palestras e seminários podem potenciar o turismo cultural. -- 

 É importante dar a conhecer a  história da região às pessoas que  

nos visitam, -------------------------------------------------------- 

 Determinados eventos culturais podem ser financiados  por fundos  

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

Proponho que: ------------------------------------------------------- 

 Associada à Festa dos Povos, se  realize uma conferência sobre a  

cultura  dos povos pré-romanos que habitaram a região de Chaves e que  

contribuiram  decisivamente  para  a sua elevação a sede da civitatae  

dos Aquiflavienses. ------------------------------------------------- 

 Se realize também uma conferência  abarcando  a  época  romana  e  

consequentemente a romanização da região. --------------------------- 

 Sejam  convidados  para   estas conferências  personalidades  de  

reconhecido   mérito  internacional   no  estudo da cultura celta, e 

sejam envolvidas, nesta  iniciativa, as  associações  culturais  do  

concelho, e, eventualmente,  da  euro-cidade Chaves-Verin, bem como, 

os serviços de arqueologia do Município. ---------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05.--------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

Dando início à discussão deste assunto, usou da palavra, o Vereador 

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

referido, que os Executivos anteriores apostaram em obras emblemáticas 

ou de regime, quando poderiam ter desenvolvido outros projetos com 

incidência na valorização do património cultural e da natureza, com 

impacte positivo no desenvolvimento do Concelho e da Região. -------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco Melo, tendo sugerido que tal evento fosse 

complementado com a realização de um Festival de Gaitas de Foles, 

associando esta última iniciativa ao próprio seminário proposto pelo 

Senhor Vereador. ---------------------------------------------------- 

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

Na sequência das intervenções, que antecedem, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo sublinhado que o que distingue Chaves dos 

demais Municípios centra-se no facto do seu património ser 

indissociável do fenómeno histórico da romanização. ----------------- 
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Pelo património “Celta”, Chaves não se diferencia, em nada, de outros 

territórios que também possuem traços culturais patentes sobre a 

civilização Celta, nomeadamente, no próprio Alto Tâmega. ------------ 

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

Por último, usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo referido 

que o Seminário proposto não está, exclusivamente, voltado para a 

cultura “Celta”, abordando, também, a civilização romana que marcou, 

historicamente, o Concelho de Chaves e a região do Alto Tâmega. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar a proposta, em apreciação, aos serviços técnicos, da Divisão 

de Desenvolvimento Social e Cultural, em vista a análise da proposta, 

nas suas diversas componentes, nomeadamente, financeira, operacional 

e administrativa, devendo a mesma, sequencialmente, ser presente, para 

deliberação, em sede de uma próxima reunião do executivo camarário.- 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –. 

EXECUTADO: MARIA ISABEL RODRIGUES MARANTE TEIXEIRA.  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 54/2015. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do requerimento subscrito por Maria Isabel Rodrigues 

Marante Teixeira, contribuinte n.º 205742904, documento com registo 

de entrada nos serviços desta Autarquia Local n.º 3274, datado do 

pretérito dia 19/03/2015, veio a ser exposto, pela requerente, o 

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

“(…) venho por este meio comunicar que vivo sem rendimento mínimo, 

desempregada mas a procura de emprego, com apenas 35 euros de abono 

da minha filha menor, venho pedir por este meio eu não me tirem o 

contador da água por eu comprometo-me a pagar conforme eu puder todos 

os meses a pagar as minhas faturas mensais. (…)” ------------------- 

2. Considerando que a requerente invoca a falta de condições 

económicas como fundamento para o não pagamento dos valores em dívida, 

o presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Recursos Humanos, 

em vista ao enquadramento do mesmo à luz do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, em vigor no Concelho de Chaves. ---- 

3. Através da Informação/Proposta n.º 65/SIS n.º 24/2015, produzida 

pela Divisão de Recursos Humanos/Setor de Inclusão Social, no dia 07 

de abril de 2015, tal unidade orgânica propõe, com base nos argumentos 

exarados em tal informação, que o pedido formulado pela peticionária 

seja objeto de indeferimento, por parte desta Autarquia Local. ----- 

II – Propostas ----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 
executivo municipal, em vista à tomada de decisão consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido da interessada, pelas razões constantes 

na Informação/Proposta n.º 65/SIS n.º 24/2015, produzida pela Divisão 
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de Recursos Humanos/Setor de Inclusão Social, no dia 07 de abril de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, 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) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada da 
decisão definitiva que vier a ser proferida sobre a matéria ora em 

apreciação; -------------------------------------------------------- 

d) De imediato, reenvio do processo, agora acompanhado do presente 
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira. 

Chaves, 21 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

(Marcos Barroco) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.04.28----------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugere-se que a presente 

informação seja agendada para a próxima reunião ordinária do órgão 

executivo, em vista à adoção de decisão consubstanciada na intenção 

de indeferir a pretensão da requerente, nos termos exarados nesta 

informação técnica. À consideração superior. ------------------------ 

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

DELGADO DE 2015.04.28 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.04.30 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

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

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 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo apresentado, verbalmente, a 

seguinte declaração fundamentadora da sua posição de abstenção: ----- 

“Considerando o valor significativamente acumulado de dívidas de água, 

imputado ao consumidor, em causa, deveria ter a Autarquia acionado, 

atempadamente, Os mecanismos adequados para impedir que a dividida 

assumisse o montante atual, cerca de 943,21 euros, podendo ser evitada 

a interrupção do fornecimento de água com a família na situação 

económica em que se encontra atualmente, ou seja  mãe desempregada com 

uma filha a cargo.” ------------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DE 

MAGALHÃES. INFORMAÇÃO Nº59/SE Nº30/2015. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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O Agrupamento de Escolas Fernão Magalhães vem, através do ofício em 

anexo, solicitar o apoio financeiro ao Município de Chaves, para o ano 

letivo 2014/2015, para apoiar as despesas de funcionamento das turmas 

do 1º ciclo nas instalações da Escola EB2,3 de Vidago, ao nível de 

gás, eletricidade, água e comunicações. ----------------------------- 

Considerando que desde de Janeiro de 2014 as quatro turmas do 1ºciclo 

da Escola EB1 de Vidago, passaram a funcionar na Escola EB2,3 de 

Vidago; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que, por esse motivo, as despesas de funcionamento do 

referido estabelecimento de ensino, sofreram um aumento, 

principalmente ao nível do aquecimento, água, luz e telecomunicações;- 

Considerando que as despesas de funcionamento das escolas do 1º ciclo 

é da competência dos Municípios, neste caso concreto do Município de 

Chaves, e com a transferência das turmas do 1º ciclo de Vidago para a 

mencionada Escola EB2,3, o Município de Chaves deixou de assumir os 

referidos encargos; ------------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea u), do ponto 1, do Artigo 33º, 

da Lei nº 75/2013, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o Município …” ------------------------------------ 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal, de 

acordo com o disposto na alínea u), do ponto 1, do artigo 33.º, da Lei 

n.º75/22013 de 12 de Setembro, a atribuição de uma verba ao Agrupamento 

de Escolas Fernão Magalhães, no valor de 3.000,00€, (três mil euros), 

destinada apoiar as despesas de gás, eletricidade, água e comunicações 

da Escola EB2,3 de Vidago, que passou a integrar o 1º ciclo de Vidago 

e referente ao ano letivo 2014/2015. -------------------------------- 

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 a LCPA; ------------------- 

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

reunião de Câmara para deliberação; --------------------------------- 

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

Chaves, 29 de Abril de 2015 ----------------------------------------- 

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

(Drª Lídia Pinto) --------------------------------------------------- 

Em anexo: O mencionado ---------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.04.29. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. À Consideração do Sr. Diretor de Departamento. ---- 

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

DELGADO DE 2015.05.05 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05.--------------------------------------------------------- 

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 da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Pese embora desconhecer o valor financeiro que veio a ser peticionado 

pela escola, é sua convicção que, se tal pedido de apoio foi superior 

àquele que é proposto, então, deverá a Autarquia conceder o presente 

apoio abrangendo a totalidade do pedido. ---------------------------- 

 

 

2. TRANSMISSÃO DO TÍTULO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO POR MORTE DO 

PRIMITIVO ARRENDATÁRIO BAIRRO AREGOS BLOCO 18 - 2.º ESQ.º. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº78/SHS/N.º27/2015. ---------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 7. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.04.30. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.05 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº75/SIS/N.º26/2015. --- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 8. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.04.28. ------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. Marcelo 

Delgado ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.05 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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4. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. FERNANDA MARIA MAGALHÃES DIAS INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº71/SPDC/N.º08/2015. --------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 9. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.04.20------------------------------------------------------ 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos 

em vigor. À consideração do Senhor Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado --------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.29 ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.04.30.--------------------------------------------------------- 

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: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

1.1. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA 1ª FASE DA 

ECOVIA DO TÂMEGA. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº /DGOT/2015. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRUDUÇÃO / ENQUADRAMENTO ------------------------------------ 

1.1. O Município de Chaves, em conjunto com o Concelho de Verín, 
apresentou uma candidatura denominada “VALTAMEGA – Valorização do 

corredor ambiental do rio Tâmega”, à 3ª convocatória do programa 

POCTEP, enquadrada no Eixo 2. “Cooperação e gestão conjunta em meio 

ambiente, património e meio natural”, a qual integrou, como uma das 

ações a desenvolver, a rota “Ecovia do Tâmega”. --------------------- 

1.2. A Ecovia do Tâmega, como projeto da Eurocidade Chaves/Verín, visa 
a ligação entre estes dois núcleos urbanos, destacando como principais 

objetivos: --------------------------------------------------------- 

 A valorização do rio Tâmega, como elo de ligação da Eurocidade 

Chaves/Verín, incorporando sempre que possível, os principais valores 

naturais, culturais e históricos; ----------------------------------- 

 A contribuição para a criação de uma rede de espaços públicos de 

lazer e de estadia, favorecendo a sua acessibilidade à população e 

visando, fundamentalmente, a incorporação de atividades culturais, 

desportivas e de lazer; --------------------------------------------- 
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 O usufruto de áreas envolventes às Lagoas do rio Tâmega, bem como 

todo o corredor fluvial até Verín, beneficiando-se da qualidade visual 

e ambiental da paisagem; -------------------------------------------- 

 A criação de um percurso ciclável, garantindo a continuidade das 

ciclovias existentes ao longo das margens do rio Tâmega, entre a área 

urbana de Chaves e Verín. ------------------------------------------- 

1.3. O presente projeto foi elaborado em consonância com as 

orientações genéricas, constantes de um pedido formulado pelo Chefe 

da Divisão de Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Cooperação, Sr. 

Arq. Agostinho Pizarro, em janeiro do presente ano, através da qual 

foi solicitado a esta Divisão de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DOTDU) em colaboração com o Gabinete de 

Projetos, a elaboração de um projeto de execução (tendente à execução 

de uma empreitada) alternativo ao projeto já elaborado, no âmbito do 

qual, para além de se conseguirem preservar os objetivos que presidem 

à realização desta ação, se torne possível coadunar os custos da sua 

materialização com o financiamento disponível para o efeito, que se 

estima que possa ascender a 118.500 Euros, com IVA incluído. -------- 

2. De referir que, a citada candidatura permite apenas uma 

intervenção minimalista no espaço, uma vez que a verba disponível é 

bastante limitada. Neste sentido, com vista a aproveitar os recursos 

existentes, a intervenção passa essencialmente pela beneficiação de 

caminhos municipais existentes, não sendo possível complementar esta 

ação com instalação de sinalética e/ou mobiliário urbano. ----------- 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO ------------------------------------------ 

3.1. A “Ecovia do Tâmega” irá desenvolver-se ao longo da margem 

esquerda do rio Tâmega e sua envolvente próxima, desde a cidade de 

Chaves até à fronteira com Espanha, numa extensão linear de 

aproximadamente 7 795 metros, e será executada em duas fases. ------- 

3.2. O presente projeto de execução corresponde à 1ª fase da Ecovia 
do Tâmega, que consiste na beneficiação dos caminhos municipais 

existentes, tendo como ponto de partida a ciclovia existente (ciclovia 

urbana realizada ao abrigo do programa POLIS), desde a antiga Estação 

de Tratamento de Água de Santa Cruz/Trindade (ETA), até ao Açude de 

Vila Verde da Raia. ------------------------------------------------- 

3.3. A 2ª fase, objeto de outro estudo a realizar posteriormente, irá 
consistir na ligação pedonal/ciclável da zona do Açude (onde termina 

o presente projeto) até à ribeira de Feces, elemento natural que faz 

a fronteira com Espanha, ponto onde a ecovia terá seguimento até Verín. 

3.4. Inicialmente pretendia-se definir um percurso contínuo com 

características homogéneas em todo o traçado, associada a uma imagem 

única, mas devido a restrições orçamentais, e passando a intervenção 

pelo aproveitamento dos recursos existentes, irá ser mantida a 

tipologia de pavimentos existentes com uma intervenção de carácter 

minimalista, que passa apenas pela beneficiação dos caminhos. ------- 

3.5. O projeto assenta assim, numa perspetiva de proteção, 

requalificação e valorização do existente, da paisagem e do espaço 

natural, sem alterações significativas dos usos e funções que o 

território hoje apresenta, não havendo alterações significativas na 

modelação natural do terreno. --------------------------------------- 

3.6. Pretende-se que o presente projeto constitua uma mais-valia do 
território na componente do turismo de natureza e de lazer, potenciando 

o espaço rural com a implementação de um espaço destinado circulação 

de bicicletas, pessoas, e também de veículos agrícolas, e 

simultaneamente garantindo a racionalização e utilização do solo, bem 

como o funcionamento dos sistemas ecológicos. ----------------------- 
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3.7. O projeto é apresentado em três TOMOS, de acordo com o que se 
passa a descriminar: ------------------------------------------------ 

 TOMO I – Projeto Geral ----------------------------------------- 

▫ PEÇAS ESCRITAS ------------------------------------------------- 

Memória Descritiva e Justificativa ---------------------------------- 

▫ PEÇAS DESENHADAS ----------------------------------------------- 

 TOMO II – Medições e Estimativa Orçamental --------------------- 

 TOMO III – Caderno de Encargos --------------------------------- 

▫ Volume 1 – Controlo de Qualidade ------------------------------- 

▫ Volume 2 – Caraterísticas dos Materiais ------------------------ 

▫ Volume 3 – Métodos construtivos -------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO NO PDM ------------------------------------------ 

4.1. De acordo com a disciplina urbanística patenteada no Plano 

Director Municipal, publicado pela RCM n.º12/95, 1.ª Série B de 10-2-

1995, e tendo em conta as plantas de ordenamento, o projeto em causa 

insere-se nas seguintes classes de solo: ---------------------------- 

 Classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis: --------------------- 

▫ Categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------------------------- 

 Classe 4 – Espaços Agrícolas e Florestais, incluindo as seguintes 

categorias: -------------------------------------------------------- 

▫ Categoria 4.2 – Espaços Agrícolas: ----------------------------- 

Sub-categoria 4.2. A – Espaços Agrícolas Defendidos (RAN); ---------- 

Sub-categoria 4.2. B – Espaços Agrícolas Condicionados (RAN + REN). - 

▫ Categoria 4.3 – Espaços Agro-Florestais: ----------------------- 

Sub-categoria 4.3. A – Espaços Agro-Florestais Comuns. -------------- 

 Classe 5 – Espaços Culturais e Naturais: ----------------------- 

▫ Categoria 5.2 – Espaços de Uso Diversificado. ------------------ 

4.2. Tendo por referência as plantas de condicionantes do mencionado 
Plano Municipal, na área objeto de intervenção verifica-se a presença 

de servidões e restrições de utilidade pública, designadamente: ----- 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) - Áreas de máxima infiltração, 

Cursos de água e Zonas ameaçadas pelas cheias; ---------------------- 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); ------------------------------ 

 Domínio Hídrico (DH): ----------------------------------------- 

▫ Zona adjacente ao Rio Tâmega; --------------------------------- 

▫ Leitos dos cursos de água e suas margens com uma largura de 10m; 

 Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AH). --------- 

5. PARECERES EMITIDOS POR ENTIDADES EXTERIORES AO MUNICÍPIO ------ 

5.1. Reserva Ecológica Nacional (REN) – A intervenção presentemente 
preconizada, que passa pela beneficiação de caminhos municipais sem 

novas impermeabilizações, enquadra-se num uso e ação compatível com 

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução 

de riscos naturais de áreas integradas na REN, dando cumprimento ao 

estabelecido nos nºs 2 e 3, do art.º 20º, do Decreto-Lei nº 239/2012, 

de 2 de novembro, que procede à alteração do Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (REN), estando isenta de comunicação prévia. ----- 

5.2. Reserva Agrícola Nacional (RAN) – “parecer favorável para a 

utilização de até 12 653,60m2, de solo agrícola integrado em RAN, (…) 

para execução de Ecovia do Tâmega”, emitido pela Entidade Regional 

Norte da RAN através do ofício com a Ref. nº 8650/11213/2015, Proc.º 

2015/86, datado de 17-03-2015, apresentado em anexo. ---------------- 

5.3. Domínio Hídrico (DH) – “parecer favorável condicionado à 

salvaguarda da permeabilidade e da topografia do local, bem como do 

livre acesso ao Domínio Hídrico”, emitido pela Agência Portuguesa do 
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Ambiente, através do ofício com a Ref. SO19928-201504-ARHN.DDI 

ARHN.DDI.02071.2014, datado de 01-04-2015, apresentado em anexo. ---- 

Título de utilização dos recursos hídricos, emitido pela Administração 

da Região Hidrográfica do Norte, IP, com o nº de compromisso 2015/925.   

5.4. Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AH) – parecer 
favorável condicionado, emitido pela Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, através do ofício com a Ref. nº 

239/DSTAR/DOER/2015, Proc.º. 204/03.03.2015, datado de 02-04-2015, 

apresentado em anexo. ----------------------------------------------- 

O parecer é condicionado a que o projeto de execução do tramo 1, “… 

nas suas peças escritas e desenhadas, garanta a integridade física e 

funcionamento de todas as infraestruturas do AHVCH existentes …” de 

acordo com vários pontos enumerados no mesmo parecer. Neste 

seguimento, tem a referir-se que o presente projeto de execução já 

contempla e integra os elementos e condições plasmados no parecer, 

dando cumprimento ao seu estipulado. De referir ainda, que os elementos 

alterados serão remetidos para a DGADR para conhecimento e confirmação 

por parte dessa entidade. ------------------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

6.1. Face ao exposto, propõe-se que seja adotada a seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 

6.1.1. Que se submeta a presente proposta a Reunião de Câmara, 

tendo em vista a obtenção da competente aprovação do projeto de 

execução da Ecovia do Tâmega (1ª fase), por parte do Executivo 

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

6.1.2. Caso a presente proposta venha a merecer homologação por 

parte do Executivo Municipal, entendem estes serviços que estarão 

reunidas as condições para determinar que a condução dos procedimentos 

seja realizada pela Divisão de Obras Públicas, com vista à elaboração 

do procedimento concursal da empreitada da respetiva obra. ---------- 

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

Chaves, 29 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

Os técnicos superiores ---------------------------------------------- 

Abel T. Peixoto, engenheiro civil ----------------------------------- 

Eunice Pereira, arquiteta paisagista -------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Projeto de execução da Ecovia do Tâmega (1ªfase) ------------------ 

- Pareceres emitidos por entidades exteriores ao município ---------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO, SR. ENG. JOÃO GERALDES, DE 04.05.2015:- 

Visto. Concordo. Remeta-se a presente informação/proposta ao Sr. 

Diretor de Departamento de Coordenação Geral a fim de, em caso de 

concordância, proferir despacho no sentido de submeter à consideração 

do Sr Presidente da Câmara, para os fins enunciados no item 6 (Proposta 

de Decisão) deste documento.---------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.04. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DE 2015.05.04. ----------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

Dando início à discussão deste assunto, usou da palavra, o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Eng. João Moutinho, tendo sublinhado a 

ideia de que o projeto deveria ser desenvolvido no sentido de acautelar 

uma adequada sinalética e, bem assim uma correta pavimentação dos 
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circuitos propostos, em vista a evitar, num futuro, a execução de 

novos trabalhos. ---------------------------------------------------- 

Questionou, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, sobre o facto do 

projeto poder envolver alguma intervenção na zona do açude. --------- 

Registou, por último, o facto do projeto apontar, em algumas zonas de 

intervenção, para a criação de circuitos muito afastados do Rio Tâmega, 

solução que poderá não ser a mais adequada. ------------------------- 

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

Na sequência da intervenção, que antecede, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo sublinhado que o estudo, em apreciação, 

constitui a 1ª fase do projeto integral a desenvolver, sendo certo 

que, nesta 1ª fase, não está prevista qualquer intervenção, na zona 

do açude. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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 10. -- 

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

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 11. -- 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÃO – NOS COMUNICAÇÕES, SA. – AVENIDA 5 DE OUTUBRO, FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 23.04.2015.------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A NOS Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento n.º 507/15, 

referente ao processo n.º 183/15, pedido de licenciamento, 

consubstanciado, na construção de novas infraestruturas, aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, a executar na Av.ª 5 

de Outubro, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.---- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 
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O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal.----------- 

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER-------------------------------------------- 

É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para construção de novas infraestruturas, que consistem na abertura 

de valas na faixa de rodagem e passeio, numa extensão de 29.00 metros, 

de modo a encaminhar a ligação entre uma caixa de visita permanente e 

tubos de subida e uma caixa de visita permanente a construir. A s 

infraestruturas estão projetadas para a Av.ª 5 de Outubro, freguesia 

de Santa Maria Maior.------------------------------------------------ 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º52 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

O Montante da caução no caso em concreto, de acordo com parecer da 

Divisão de Obras Públicas, datado de 2015 - 04-21, é de 1 528,00 € 

(mil quinhentos e vinte e oito euros). Deve dar-se conhecimento ao 

requerente do parecer da D.O.P., anexo ao processo.------------------ 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

                                                           
1 Artigo 3º. - Licença Municipal ------------------------------------ 

1. - A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
2 Artigo 5º. - Deliberação ------------------------------------------ 

1. Compete à Câmara Municipal de Chaves deliberar sobre o pedido de 

licenciamento, após emissão de parecer, no prazo de cinco dias úteis, 

da Junta de Freguesia da área onde vão ser executados os trabalhos.--  

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 

3. O prazo fixado para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser 

menor do que o proposto no requerimento do pedido de licenciamento por 

razões devidamente justificadas. ------------------------------------ 

4. Quando se verifique a situação prevista no número anterior, o prazo 

para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser prorrogado pela Câmara 

Municipal de Chaves quando vier a revelar-se não ser possível o seu 

cumprimento, mediante requerimento fundamentado do interessado, a 

apresentar com a antecedência mínima de cinco dias em relação ao termo 

do prazo.----------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                F. 120 

                                                                  _____________________ 
 

licenciamento da construção de novas Infraestruturas, aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas.--------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO II da subseção 

I e III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e 

Licenciamento Diversos”--------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

- Extensão dos cabos – 29 ml;---------------------------------------- 

- Tipo de obra – instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo---------------------------------------------------------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Emissão de Alvará (art.º18)…………………………………………….………………………………………10.25 € 

- Tubos por metro linear e por ano (n.º8, art.º20)…29 x1.00 €=29.00 € 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………….............................39.25 € 

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emito o respetivo alvará nos termos do 

n.º2 art.º73 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.05. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DE 2015.05.05. ----------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEVISÃO POR CABO EM 

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES – NOS COMUNICAÇÕES, SA. – AV. PEDRO ÁLVARES 

CABRAL E RUA JOAQUIM JOSÉ DELGADO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. 

ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 20.04.2015.--------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A NOS Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento n.º 368/15, 

referente ao processo n.º 115/15, elementos, relativos ao pedido de 

licenciamento, para instalação de rede de distribuição de televisão 

por Cabo em infraestruturas existentes, a executar na Av.ª Pedro 

                                                           
3 Artigo 7º. - Alvará ----------------------------------------------- 

1.- A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo 

de trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e 

desde que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.-----  

2. - O alvará deverá especificar os seguintes elementos: ------------ 

a) A identificação do respetivo titular; ---------------------------- 

b) O tipo de obra ou de trabalhos; ---------------------------------- 

c) A identificação do local onde se realizam as obras ou os trabalhos;  

d) O prazo de conclusão das obras ou trabalhos e respetivo faseamento;  

e) O montante da caução prestada e identificação do correspondente 

título.------------------------------------------------------------- 
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Alvares Cabral e na rua Joaquim José Delgado, freguesia de Santa Maria 

Maior no concelho de Chaves.----------------------------------------- 

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

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 34 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal.----------- 

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER-------------------------------------------- 

É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para instalação de rede de distribuição de televisão por Cabo em 

infraestruturas existentes, na Av.ª Pedro Alvares Cabral e na rua 

Joaquim José Delgado, freguesia de Santa Maria Maior.---------------- 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º 55 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

O Montante da caução no caso em concreto, de acordo com parecer da 

Divisão de Obras Públicas, datado de 2015-04-30, é de 600,00 € 

(seiscentos euros). Deve dar-se conhecimento ao requerente do parecer 

da DOP, anexo ao processo.------------------------------------------- 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

                                                           
4 Artigo 3º. - Licença Municipal ------------------------------------ 

1. - A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
5 Artigo 5º. - Deliberação ------------------------------------------ 

1. Compete à Câmara Municipal de Chaves deliberar sobre o pedido de 

licenciamento, após emissão de parecer, no prazo de cinco dias úteis, 

da Junta de Freguesia da área onde vão ser executados os trabalhos.-  

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 

3. O prazo fixado para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser 

menor do que o proposto no requerimento do pedido de licenciamento por 

razões devidamente justificadas. ------------------------------------ 

4. Quando se verifique a situação prevista no número anterior, o prazo 

para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser prorrogado pela Câmara 

Municipal de Chaves quando vier a revelar-se não ser possível o seu 

cumprimento, mediante requerimento fundamentado do interessado, a 

apresentar com a antecedência mínima de cinco dias em relação ao termo 

do prazo.----------------------------------------------------------- 
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licenciamento da construção para instalação de rede de Distribuição 

de televisão por Cabo em infraestruturas existentes.----------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO I da subseção 

III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos”----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

- Extensão dos cabos – 75 ml;---------------------------------------- 

- Tipo de obra – instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo---------------------------------------------------------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Emissão de Alvará (art.º18)………………………………………………………………………….…………10.25 € 

- Tubos por metro linear e por ano (n.º8, art.º20)…75 x1.00 €=75.00 € 

TOTAL A PAGAR……………………………………………………............................ 85.25 € 

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emitido o respetivo alvará nos termos 

do n.º2 art.º 76 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Público Municipal.------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.04.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.20. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DE 2015.04.20. ----------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – BARTOLOMEU 

DIAS ALVES – RUA DAS LONGRAS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. 

ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 28.04.2015.--------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-Introdução-------------------------------------------------------- 

                                                           
6 Artigo 7º. - Alvará ----------------------------------------------- 

1.- A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo 

de trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e 

desde que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução. ---- 

2. - O alvará deverá especificar os seguintes elementos: ------------ 

a) A identificação do respetivo titular; ---------------------------- 

b) O tipo de obra ou de trabalhos; ---------------------------------- 

c) A identificação do local onde se realizam as obras ou os trabalhos;  

d) O prazo de conclusão das obras ou trabalhos e respetivo faseamento;  

e) O montante da caução prestada e identificação do correspondente 

título.------------------------------------------------------------- 
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Vem o Sr. Bartolomeu Dias Alves, solicitar sob requerimento n.º 529/15, 

referente ao processo n.º 195/15,que seja emitida certidão de destaque 

de uma parcela de terreno, do prédio “mãe” descrita na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 4193/20110615 e inscrita na matriz rustica 

com o n.º 1212 da freguesia de Outeiro Seco.------------------------- 

2-Localização------------------------------------------------------- 

O prédio sobre o qual se pretende proceder ao destaque de uma parcela 

situa-se no lugar Casinhas encontra-se descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº4193/20110615 e inscrita na matriz rustica com 

o n.º 1212 da freguesia de Outeiro Seco em nome do Sr. Bartolomeu Dias 

Alves.-------------------------------------------------------------- 

De acordo com o ai descrito verifica-se que o prédio possui uma área 

total de 4195m2 e que as confrontações a norte, sul e poente é caminho 

público. Verifica-se ainda que a aquisição foi efetuada por usucapião. 

 
3-Antecedentes------------------------------------------------------ 

Por compulsa em arquivo municipal verifica-se que o prédio mãe 

confronta a poente com o loteamento de alvará nº1/1981 e a sul com o 

alvará nº2/2000----------------------------------------------------- 

4.- Enquadramento da Pretensão--------------------------------------- 

4.1.- No regime jurídico--------------------------------------------- 

- O pedido agora apresentado, tem enquadramento legal no disposto n.º4 

do art.º 6 do DL nº555/99 na redação actual dada pelo DL n.º136/2014 

e de seguido designado por RJUE (regime jurídico de urbanização e 

edificação) estando deste modo isento de controlo prévio. ----------- 

Verifica-se ainda que a sua instrução se rege pelo disposto no artigo 

19 do RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação ).------ 

3.2.- Nas disposições do Plano Diretor Municipal--------------------- 

a. Enquadramento da pretensão nas disposições do PDM-------------- 

b. Nas disposições do Plano Diretor Municipal -------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se que o 

prédio onde se desenvolve a pretensão se insere em Classe1 - espaços 

urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.1– Cidade de Chaves.---------- 

Por motivos de revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) foram 

estabelecidas medidas preventivas nos espaços urbanos e urbanizáveis 

da classe 1 categoria 1.1-cidade de Chaves e Categoria 1.2 –vila de 

Vidago cuja efetividade foi efetivada através da sua publicação em 

Diário da Republica,2ª série , nº107, de 4 de junho de 2014 através 

do aviso n.º6779/2014  do Município de Chaves.----------------------- 

Por deliberação de Câmara do pretérito 4 de julho foram aprovadas as 

regras de gestão urbanística a adotar nas áreas abrangidas por medidas 

preventivas.-------------------------------------------------------- 

Parcela mãe 



                                                                F. 124 

                                                                  _____________________ 
 

De acordo com as regras supra citada, as áreas abrangidas pelas MP 

(medidas preventivas) foram sujeitos à subdivisão em quatro tipos de 

espaços estando o presente pedido inserido no espaço B- Espaços urbanos 

de expansão /colmatação--------------------------------------------- 

4.- Análise da Pretensão--------------------------------------------- 

4.1 – Análise da instrução do processo------------------------------- 

 O presente pedido encontra-se instruído com os elementos 

descritos no artigo 19 do RMUE (regulamento municipal de urbanização 

e edificação)  

4.2-- Análise da Pretensão------------------------------------------- 

Segundo relatório apresentado pretende o requerente a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela situada em “perímetro urbano”, com 

uma de 1017m2 onde pretende erigir uma edificação com 140m2 de área 

de implantação e 280m2 de área de construção. Verifica-se ainda que 

na parcela restante com uma área total de 3178m2 se pretende erigir 

uma edificação com 140m2 de área de implantação e 280m2 de área bruta 

de construção. ------------------------------------------------------ 

É ainda referido que a sul ambas as parcelas confrontam com caminho 

público No entanto como se pode verificar em planta de síntese do 

loteamento n.º2/00 a confrontação a sul do prédio não é caminho publico 

mas sim “Área de cedência (parque urbano)”--------------------------- 

 
 

Saliente-se ainda que o caminho existente a norte do prédio mãe não 

possui a largura mínima de 4 m que, nos termos do artigo 18 do Plano 

diretor Municipal é considerada condição sine quo non para a edificação 

avulso.------------------------------------------------------------- 

5-Proposta de decisão------------------------------------------------ 

Pelo supra descrito em análise do processo “as parcelas resultantes 

do presumível destaque não confrontam com caminho público” 

contrariando os pressupostos definidos no ponto 4 do artigo 6 do RGEU 

pelo que se considera que deverá ser indeferido o pedido de certidão 

de destaque formulado por requerimento nº 529/15.-------------------- 

 Deverá  notificar-se o requerente para no prazo de 10 dias, nos 

termos do artigo 122 do CPA (código do procedimento administrativo) 

,querendo, pronunciar-se sobre todas as questões  com interesse para 

a decisão ,em matéria de facto ,bem como requerer diligencias 

complementares e juntar elementos sobre o sentido da deliberação e 

respetivos fundamentos findo o qual na ausência de pronuncia deve 
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considerar o indeferimento como definitivo nos termos do artigo nº121 

do mesmo código.----------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.05. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DE 2015.05.05. ----------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – REPROGRAMAÇÃO DOS 

TRABALHOS. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 105/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 

Diário da Republica, 2ª Série, n.º 235 de 5 de dezembro de 2012, 

concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

“Requalificação da Envolvente do AQUANATTUR“.------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 05 de agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “SINOP – Soc. Infraestruturas e Obras Públicas – ANTÓNIO 

MOREIRA DOS SANTOS S.A.”, a execução da referida empreitada.--------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 09 de 

setembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

empresa adjudicatária, encontra-se fixado em 1.920.530,34€ (um milhão, 

novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. --------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 27 de Novembro de 2013.---------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 19 de Dezembro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 23 de Dezembro de 2013.----------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de Novembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

lista de Erros e Omissões de projeto no valor de 7.765,11€, com um 

prazo de execução de 5 dias.----------------------------------------- 
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9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião do dia 

13 de Março de 2015, o Município de Chaves aprovou uma reprogramação 

de trabalhos até 31 de Março de 2015.-------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião do dia 
10 de Abril de 2015, o Município de Chaves concedeu prorrogação de 

prazo graciosa até ao dia 30 de Abril de 2015.----------------------- 

11. Até à data foram aprovados vinte e seis autos de medição, 

totalizando o valor de 1.586.295,90€, acrescidos do IVA, representando 

82% do valor do contrato, faltando realizar trabalhos no valor de 

341.999,55€.-------------------------------------------------------- 

12. O adjudicatário da obra vem, através de correio eletrónico do dia 
30 de Abril de 2015, solicitar prorrogação do prazo de execução, até 

22 de Maio de 2015, alegando o seguinte que: ------------------------ 

12.1 Até à data ainda não existir autorização para a conclusão dos 

trabalhos junto à EN2, nomeadamente a execução de passadeira a 

atravessar a mesma e remate do betuminoso com o lancil novo; -------- 

12.2   Devido à situação económica que atravessamos, as condições 

atuais de mercado foram alteradas. Os fornecedores atualmente exigem 

condições de pagamento exigentes, tais como pronto pagamento ou 

pagamento antecipado. Estas condições estão a atrasar a entrega dos 

postes de iluminação, mobiliário urbano e das massas betuminosas.---- 

13. Junto com o pedido foi apresentado novo plano de trabalhos e 
cronograma financeiro.---------------------------------------------- 

14. A presente reprogramação de trabalhos será de acordo com o 

seguinte planeamento:----------------------------------------------- 

14.1 Conclusão da colocação dos postes de iluminação – 8 de Maio de 

2015;---------------------------------------------------------------

14.2  Colocação de mobiliário urbano – 14 de Maio de 2015;----------- 

14.3 Conclusão da colocação dos marcos de incêndio – 15 de Maio de 

2015;--------------------------------------------------------------- 

14.4  Conclusão da colocação das tampas NR2 e grelhas de caneletes – 
15 de Maio de 2015;------------------------------------------------- 

14.5  Execução da camada de recofal – 18 de Maio de 2015 a 22 de Maio 
de 2015.------------------------------------------------------------

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

1. De acordo com a alínea c) do ponto n.º 1 da Clausula 9.ª do Caderno 

de Encargos, a entidade executante, obriga-se a concluir a execução 

da obra, 365 dias a contar da data da sua consignação ou da data em 

que o Dono de Obra comunique à entidade executante a aprovação do 

plano de segurança e saúde, caso esta ultima seja posterior.--------- 

2. Desde o início dos trabalhos, foi alertada a entidade executante, 

para que a conclusão da obra fosse dentro do prazo contratualmente 

estabelecido, devendo para tal tomar todas as medidas necessárias, na 

organização e planeamento das equipas de trabalhos e na aquisição dos 

equipamentos e materiais previstos. Durante a execução dos trabalhos, 

quando se constataram atrasos, foi alertada igualmente, para a 

necessidade de reforçar as equipas de trabalho de modo a poder 

recuperar algum tempo perdido.--------------------------------------- 

3. Na presente data, verificam-se atrasos significativos na execução 

de vários trabalhos, faltando concluir a pavimentação betuminosa em 

recofal, a colocação de tampas, grelhas e marcos de incêndio, a 

colocação de iluminarias e mobiliário urbano.------------------------ 

4. De facto, de acordo com o ponto 12.1 o adjudicatário refere que 

até à data ainda não existe autorização para intervir junto à Estrada 

Nacional n.º 2. Até à presente data a entidade externa “Estradas de 

Portugal” ainda não apresentou o seu parecer relativo a estes 

trabalhos, no entanto, no que respeita aos trabalhos de remate do 



                                                                F. 127 

                                                                  _____________________ 
 

pavimento betuminoso da estrada com o lancil novo, os mesmo já foram 

acordados com a Fiscalização.---------------------------------------- 

5. De acordo com o ponto 12.2, o adjudicatário refere que o atraso 

na aplicação dos materiais se refletem devido à situação económica 

actual que se atravessa, os fornecedores exigem pagamentos a pronto 

ou antecipados. De facto os materiais necessários para a conclusão dos 

trabalhos são de um valor considerável elevado, o que implica um grande 

esforço financeiro, no entanto, a entidade executante deveria ter-se 

precavido desta situação, podendo ter aplicado os referidos materiais 

distribuídos durante a obra.----------------------------------------- 

6. Assim, considera-se que os atrasos verificados são da inteira 

responsabilidade da entidade executante, apesar da circunstancia 

económica em que o País se encontra, retratando-se nas condições de 

crédito muito penosas e imposição de condicionalismos económicos 

difíceis de cumprir, por parte da entidade executante, no entanto a 

reprogramação apresentada, permite concluir a obra até finais de Maio 

de 2015, não comprometendo, deste modo, a eficácia do financiamento 

destinado à obra.---------------------------------------------------- 

III – Proposta------------------------------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que sem uma 

prorrogação ao prazo de execução da obra, torna-se impraticável a 

entidade executante concluir a mesma, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo:-------------- 

1. Aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, nos termos da 

alínea c) do artigo 302º do CCP, atinente ao compromisso assumido pela 

entidade executante, que se responsabiliza em concluir a obra até 22 

de Maio do corrente ano, cumprindo na integra a reprogramação 

apresentada, de modo a não por em causa a perda do respetivo 

financiamento, ON.2 e sem direito a qualquer acréscimo do valor da 

revisão de preços em relação ao prazo contratado;-------------------- 

2. Caso se verifique algum desvio ao plano de trabalhos apresentado, 

sejam aplicadas as sanções contratuais, por violação dos prazos 

contratuais, por facto imputável ao empreiteiro, de acordo com n.º 1 

do artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos; ------------------- 

3. Que caso a presente proposta venha a ser aprovada por parte do 

órgão executivo, deverá o adjudicatário ser notificado da decisão. -— 

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------ 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 4 de Maio de 2015-------------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Cópia do pedido via correio eletrónico. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.05.04. ------------------------------------------------------ 

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 2015.05.04. -------------------------------------------- 

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 

2015.05.04. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara ------------------------------------------------ 

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

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



                                                                F. 128 

                                                                  _____________________ 
 

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 

Eng. João Moutinho, tendo fundamentado a sua posição de abstenção, 

considerando que é a segunda prorrogação que é feita à obra, em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

Dever-se-ia colocar alguma ordem, no setor das obras públicas, 

atendendo à recorrência destas situações. --------------------------- 

 

 

1.2. AQUAE – CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TURISMO, TERMALISMO, SAÚDE E 

BEM-ESTAR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 25/DOP/2015. ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 25/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A., no valor de 

62.261,31 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.05.04. -------------------------------------------- 

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 

2015.05.04. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €62.261,31 

(Sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e um euros e trinta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.3. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO DA RAIA E VILA 

MEÃ – PRAZO DA EMPREITADA. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 106/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Rede de Drenagem de Águas Residuais de 

Vilarinho a Vila Meã”.----------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 3 de 

setembro de 2009, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Estêvão 

Vinhais Chaves, Unipessoal, Lda”, a execução da referida empreitada. 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 9 de outubro 

de 2009.------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 230.232,68€ (Duzentos e 

trinta mil, duzentos e trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições: --------------------------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 365 dias.---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 19 de outubro de 2010.--------------- 

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

1 – O projeto da rede de drenagem de águas residuais de Vilarinho da 

raia e Vila Meã era constituído por redes de coletores, agrupados em 

bacias. Ambas as redes seriam construídas até ao rio Tâmega, sendo 
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posteriormente, noutra fase, executado um emissário para drenar estas 

duas redes para ligar a uma estação de tratamento de águas residuais.- 

2 – Foi, durante a execução da obra, colocada em causa a viabilidade 

económica desta solução, tendo sido elaborados estudos sobre as 

soluções possíveis.------------------------------------------------- 

3 – A solução final, e também a mais económica consiste na execução, 

noutra fase, de estações de tratamento individuais para cada uma das 

povoações.----------------------------------------------------------

4 – Enquanto não foi conhecida esta solução, a obra desenvolveu-se 

apenas parcialmente já que existiam troços que não poderiam ser 

executados, sob pena de serem inutilizados.-------------------------- 

5 – O atraso na execução destes trabalhos, implicou, por sua vez, o 

atraso nos trabalhos subsequentes, designadamente os trabalhos de 

pavimentação.-------------------------------------------------------

6 – Estes trabalhos, por sua vez, apenas puderam ser executados em 

março, altura em que as condições climatéricas se tornaram 

favoráveis.--------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito-------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo 

aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, nos termos da alínea 

c) do artigo 302º do CCP. -------------------------------------------

Chaves, 28 de abril de 2015------------------------------------------ 

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

(Fernanda M. D. B. M. Serra, Eng.ª Civil) --------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.05.04. ------------------------------------------------------ 

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 2015.05.04. -------------------------------------------- 

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 

2015.05.04. -------------------------------------------------------- 

A reunião de Câmara ------------------------------------------------ 

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

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

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 

Eng. João Moutinho, tendo fundamentado a sua posição de abstenção, 

considerando que não tem informação suficiente, sobre os trabalhos 

realizados. -------------------------------------------------------- 

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR FUGA DE ÁGUA NO 

INTERIOR DE LOJA COMERCIAL, APRESENTADA PELA EMPRESA 100 CONTRATEMPOS 

– SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA. AUDIÊNCIA DE 

INTERESSADOS. INFORMAÇÃO Nº89/DAR/2015. ----------------------------- 

Foi presente a informação nº89/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

Em resposta à notificação efetuada, de acordo com o disposto no artigo 

100º do Código do Procedimento Administrativo, veio a empresa 100 

Contratempos – Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda a processo, 

carta com o registo de entrada n.º4175 de 10 de abril, comentar a 

intenção de indeferimento da pretensão de indemnização por danos 

provocados por fuga de água. ----------------------------------------  

2. AUDIÊNCIA PRÉVIA: ---------------------------------------------- 

No âmbito da audiência prévia veio o interessado pronunciar-se, por 

carta, da intenção de indeferimento que lhe foi comunicada. --------- 

Analisado o teor da carta, verifica-se que as questões aportadas com 

interesse para a decisão, em matéria de facto e de direito, nada de 

novo trazem ao processo, apenas confirmam o relatado no ponto 3 da 

nossa informação n.º63/DAR/2015 de 17 de março, nada referindo quanto 

à responsabilização do utilizador na guarda e fiscalização do 

contador, bem como na manutenção e renovação dos elementos e acessórios 

que se encontrem na caixa do contador, e que estiveram na base da 

nossa proposta de intenção em declinar qualquer responsabilidade do 

município no sucedido.-----------------------------------------------  

3. PROPOSTA DE DECISÃO: ------------------------------------------- 

Assim, face ao anteriormente descrito e dado que os elementos aportados 

a processo, no âmbito da audiência dos interessados nada de relevante 

trouxeram que justifique a alteração da intenção de indeferimento da 

pretensão, propõe-se ao abrigo do previsto no artigo 126.º do Código 

de Procedimento Administrativo, o indeferimento do pedido de 

indemnização por danos provocados por fuga de água no interior de loja 

comercial, apresentado pela empresa 100 Contratempos – Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho, Lda, com base articulado nos artigos 46.º 

e 58.º do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de 

Resíduos Urbanos. --------------------------------------------------- 

Chaves, 21 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Engº José António T.F. Carneiro) ----------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.04.28 ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A próxima reunião do Executivo Municipal, em vista à 

tomada de decisão, sobre a matéria em apreciação. ------------------- 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.04.30 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 

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

Dando início à discussão deste assunto, usou da palavra, o Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

tendo, sobre a matéria, em apreciação, tecido, verbalmente, os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 
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1. O requerimento inicial não está devidamente subscrito, com a 

identificação do autor do mesmo e respetivos poderes. --------------- 

2. Recomenda-se que, no futuro, tais formalismos sejam observados, 

em todos os procedimentos administrativos. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

1. PROCEDIMENTO - CP Nº1/SC/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO 

DE CHAVES, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO 

- VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – POVT. ERROS E OMISSÕES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 047/2015. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

Antecedentes: ------------------------------------------------------ 

Considerando que a Divisão de Recursos Operacionais – Setor de 

Eficiência Energética, procedeu à elaboração do projeto e candidatura 

ao programa em epígrafe, tendo remetido para reunião de Câmara do 

passado dia 13 março 2015, o processo tendente à abertura de 

procedimento para de consulta de entidades fornecedoras/instaladoras 

de equipamentos elétricos (Informação ref.ª DRO 033/2015, de 09 de 

março de 2015), com parecer favorável, no sentido de dar início aos 

mecanismos previstos, no Decreto-Lei n.º18/2009, de 29 de janeiro), 

para o fornecimento e substituição de luminárias e equipamentos 

elétricos, na rede de iluminação pública o concelho de Chaves. ------ 

Considerando a fase de apresentação por parte dos interessados no 

concurso de listas de erros e omissões, a empresa I-SETE – Inovação 

Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, S.A., apresentou a lista 

de erros e omissões; ------------------------------------------------ 

Considerando que a lista de erros e omissões foi colocada na plataforma 

digital, pela entidade acima referida, no dia 28 de abril, logo dentro 

do prazo para a apresentação de listas de erros e omissões. --------- 

Após análise da lista de erros e omissões apresentada pela referida 

empresa, o júri de análise dos documentos, pronunciou-se conforme 

documento que se anexa, e que aqui se dá por integralmente 

reproduzido.-------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto no n.º5 do artigo 61.º do Código dos Contatos 

Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar deve 

pronunciar-se sobre os erros ou omissões apresentados, até ao termo 

do prazo fixado para a apresentação de propostas. ------------------ 

2 - PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Em face ao acima exposto, propõe-se ao Senhor Presidente de Câmara, 

que submeta à consideração da Câmara Municipal, a seguinte estratégia 

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

1) Na sequência da análise da lista de erros ou omissões pelo júri, 

e tendo observado que as mesmas são irrelevantes, pois não altera o 

preço base do concurso, sugere-se a aprovação do relatório; --------- 

2) Dada a urgência na conclusão dos atos procedimentos, por motivos 

de conclusão do processo até ao final do ano de 2015, sob pena de 
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termos de prorrogar o prazo para entrega das propostas, sou a propor 

a divulgação do relatório produzido pelo júri nos meios eletrónicos;- 

3) Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, 

na Reunião de Câmara a realizar no próximo dia 08 de maio de 2015, nos 

termos do disposto no n.º 3 do Artigo 35.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro. ---------------------------------------------------------- 

4) Nos termos do n.º 7 do artigo 61.º do Código dos Contratos 

Públicos, que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves, do teor da presente decisão; ----- 

5) Dado que as alterações introduzidas não modificam aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, de acordo com o n.º3 do artigo 

64.º do Código dos Contratos Públicos, não se vislumbra a possibilidade 

de se proceder à prorrogação do prazo inicialmente fixado para a 

presentação das propostas, sendo para o efeito aplicado o mecanismo 

previsto no n.º3 do artigo 61.º, da legislação retro citada; --------

Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas, estava 

previsto para o dia 06 de maio, até às 17 horas e 30 minutos, sendo a 

abertura no dia 07 de maio às 10 horas, como o procedimento foi 

suspenso no dia 29 de abril, para análise da lista de erros e omissões 

apresentada pela empresa I-SETE - Inovação Soluções Económicas e 

Tecnologias Ecológicas, S.A., logo a nova data para a entrega das 

propostas está agendada para o dia 13 de maio à mesma hora e a abertura 

no dia seguinte às 10 horas. ---------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

DRO - SEE, 04 de maio de 2015. ------------------------------------- 

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

(José Luís de Figueiredo Araújo) ---------------------------------- 

Anexo: Relatório do júri. ------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS DATADO DO DIA 

2015.05.04. -------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.05.04. -------------------------------------------------------- 

Autorizo. Proceda-se em conformidade. À reunião de Câmara para 

ratificação. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado do pretérito dia 

04/05/2015. -------------------------------------------------------- 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 
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31 DE DEZEMBRO – PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CHAVES MÁGICO EM JUNHO 

DE 2015 INFORMAÇÃO Nº 61/2015 SAC Nº 5/2015. ------------------------ 

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

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 prestação de serviços a celebrar --------------- 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de prestação 

de serviços para a realização do Evento Chaves Mágico 2015 no mês de 

junho de acordo com a seguinte previsão orçamental: ---------------- 

Evento Serviço Orçamento IVA - valor Tx IVA Rubrica 

Chaves 

Mágico 

Animação 3.188,08 € 0,00 € isento 02 02 20 01 

Publicidade 520,00 € 119,60 € 23% 02 02 17 03 

Alimentação 1.162,60 € 267,40 € 23% 02 02 25 99 

Alojamento 811,32€ 48,68 € 6% 02 02 25 99 

2.Sendo certo que o valor estimado da totalidade dos contratos em 

causa é 5.682,00 euros (cinco mil seiscentos e oitenta e dois euros) 

acrescido de IVA de acordo com a tabela anterior, para a realização 

do evento. --------------------------------------------------------- 

3. Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto regime 

simplificado com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos 

Contratos Público. ------------------------------------------------- 
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4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se para a 

realização de eventos previstos no plano de atividades culturais do 

Município de Chaves ------------------------------------------------ 

5. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato. --------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto dos contratos 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. Dada à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 

que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos 

da Portaria nº 48/2014, com o fundamento de estarmos em presença de 

serviços de natureza artística e ou de animação cultural, assim como, 

a sua duração temporal que decorrerá num período de 2 dias. --------- 

9. 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, os contratos de aquisição de serviços 

em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.20.01, 02.02.17.03 e 02.02.25.99. ----------------------------- 

10.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, e tendo em 

conta que anteriormente o Município de Chaves celebrou, para a 

realização da animação do evento, um contrato com idêntico objeto, 

assim é necessário, proceder-se à redução remuneratória de 11,14% 

sobre o valor total do contrato celebrado anteriormente, cujo valor 

total é de 3.188,08€ (três mil cento e oitenta e oito euros e oito 

cêntimos) conforme previsto no artigo 2º da Lei n.º 75/2014, de 12 de 

setembro, junta-se em anexo a demonstração de apuramento da redução 

remuneratória. ----------------------------------------------------- 

No respeitante á aquisição de serviços de publicidade, alimentação e 

alojamento que se pretende realizar, é de referir que, o valor dos 

mesmos é inferior a 1.500,00€ pelo que não carece de redução 

remuneratória, podendo a mesma ocorrer, se o valor total agregado dos 

contratos em 2015, com a mesma contraparte a contratar, preste mais 

que um serviço. ----------------------------------------------------- 

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 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável relativamente à celebração dos contratos para 

a realização do Evento Chaves Mágico 2015 no mês de junho, 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 de 

dezembro. ---------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do respetivo compromisso, em cumprimento 

com a LCPA; --------------------------------------------------------- 

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

reunião de Câmara para deliberação; --------------------------------- 
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À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 21 abril de 2015 ------------------------------------------- 

O Assistente técnico ----------------------------------------------- 

(José Alberto da Conceição Ribeiro) -------------------------------- 

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

QUADROS DE APURAMENTO DOS VALORES ESTIMADOS DA INFORMAÇÃO Nº61/2015 SAC Nº5 - CHAVES MÁGICO 2015 

           

 ALOJAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Artistas 
Pessoas 
/quarto 

Noites 

Data 

Valor 
estimado  

TOTAL Refeições 
Nº 

pessoas 
Valor 

estimado  
TOTAL 

Chegada Partida 

José de Lemos e 
Raúl Martinez 

2 2 05-06-2015 07-06-2015 

     35,00 €      70,00 €  4 2   10,00 €        80,00 €  

Dámaso 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Chris e Mago Albert 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Miss Andy 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Lanydrack & Faty 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

David Sousa 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Tá-Na-Manga1 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Tá-Na-Manga2 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Alex 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Pedro Lacerda 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Salazar Ribeiro 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Mago Dálux 2 2 05-06-2015 07-06-2015 
     35,00 €      70,00 €  5 2   10,00 €      100,00 €  

Guto (César) 0 0 05-06-2015 07-06-2015 
           -   €           -   €  5 1   10,00 €        50,00 €  

Técnicos 0 0 05-06-2015 07-06-2015 
           -   €           -   €  5 4   10,00 €      200,00 €  

        840,00 €      1.430,00 €  

           

Material Gráfico/Publicidade 
      

Designação 
QT. PR. UN. S/ IVA C/ IVA 

      

Flyers  2500      0,10 €      250,00 €        307,50 €  
      

Mupis 4    20,50 €       82,00 €        100,86 €  
      

pendões plásticos  150      1,25 €      187,50 €        230,63 €  
      

TOTAL     519,50 €        638,99 €  
      

 

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.04.21 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.05.05 ---------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A próxima reunião do Executivo Municipal, em vista à 

tomada de decisão, sobre a matéria em apreciação. ------------------- 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.05.05. -------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. ATO PÚBLICO DE SORTEIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LUGARES NO TERRADO DA 

FEIRA DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1/2015. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Por informação do Encarregado do Mercado Municipal de Chaves, Manuel 

Pimentel Sarmento, e consulta da Planta Geral de distribuição de 

lugares no terrado da Feira de Chaves, constata-se a existência de 6 

lugares disponíveis. ------------------------------------------------ 

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

Considerando que a atribuição de lugar/espaço de venda nas feiras do 

município, cf. n.º 1 do artigo 9º7 do Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária Exercida por Feirantes 

e Vendedores Ambulantes, é da competência da Câmara Municipal. ------  

Considerando que sempre que existam lugares novos ou deixados vagos, 

cf. n.º 32 do artigo 9.º do Regulamento do Exercício de Atividade de 

Comercio a Retalho Não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores 

Ambulantes, deverá dar-se seguimento ao previsto no n.º 28 do mesmo 

artigo, o qual prevê uma atribuição imparcial, transparente e efetuada 

através de sorteio, por ato público. --------------------------------  

Considerando que conforme n.º 49 do artigo 9.º do mencionado 

Regulamento a atribuição do espaço de venda em feiras realizadas em 

                                                           
7Regulamento do Exercício de Atividade de Comercio a Retalho Não 

Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes ----------- 

Artigo 9º - Atribuição de espaço de venda --------------------------- 

1. A atribuição de qualquer espaço de venda nas feiras promovidas pelo 

Município de Chaves, bem como o respetivo direito de ocupação, dependem 

da autorização emitida pela Câmara Municipal, a qual reveste caráter 

oneroso e precário. ------------------------------------------------- 
8 Regulamento do Exercício de Atividade de Comercio a Retalho Não 

Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes ----------- 

Artigo 9º - Atribuição de espaço de venda --------------------------- 

2. A atribuição do espaço de venda em feiras realizadas em recintos 

públicos deve ser imparcial, transparente e efetuada através de 

sorteio, por ato público, o qual deve ser anunciado em edital, em 

sítio na Internet da câmara municipal ou da entidade gestora do 

recinto, num dos jornais com maior circulação no município e ainda no 

balcão único eletrónico dos serviços, prevendo um período mínimo de 

20 dias para aceitação de candidaturas. ----------------------------- 

3. O procedimento referido no número anterior é realizado com 

periodicidade regular, devendo ser aplicado a todos os lugares novos 

ou deixados vagos nos termos do n.º 5. ------------------------------ 
9 4. A atribuição do espaço de venda em feiras realizadas em recintos 

públicos deve permitir, em igualdade de condições, o acesso à atividade 

de prestadores não estabelecidos em território nacional e não pode ser 

objeto de renovação automática nem prever qualquer outra vantagem em 



                                                                F. 137 

                                                                  _____________________ 
 

recintos públicos deve permitir, em igualdade de condições, o acesso 

à atividade de prestadores não estabelecidos em território nacional. 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------  

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

ordinária do executivo municipal, com vista à autorização de abertura 

do procedimento público - sorteio - para atribuição do direito de 

ocupação de seis lugares no terrado da Feira de Chaves, conforme 

programa que se junta em anexo; ------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá ser determinada a data, hora e 
local da realização do procedimento - sorteio; ---------------------- 

c) Simultaneamente, que seja designada a comissão responsável pela 

liderança e coordenação do procedimento administrativo - sorteio -, 

para adjudicação do direito de ocupação dos lugares em causa, com a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------- 

Presidente: Dra. Cristiana Morais ----------------------------------- 

1.º Vogal Efetivo: Dr. Marcos Barroco -------------------------------  

2.º Vogal Efetivo: Isaac Dias --------------------------------------- 

Vogais Suplentes: Manuel Pimentel Sarmento -------------------------- 

Pedro Morais -------------------------------------------------------- 

d) Caso a presente informação venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo municipal, 

dever-se-á dar seguimento ao previsto no n.º 2 do artigo 9.º do 

Regulamento do Exercício de Atividade de Comércio a Retalho Não 

Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes, através da 

publicitação da realização do ato público – sorteio - por aviso em 

edital, em sítio na Internet da câmara municipal, num dos jornais com 

maior circulação no município e ainda no balcão único eletrónico dos 

serviços, prevendo um período mínimo de 20 dias para aceitação de 

candidaturas. ------------------------------------------------------  

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 4 de Maio de 2015 ------------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

04/05/2015 --------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Propõe-se ao Sr. Diretor de Departamento que se remeta 

a informação ao Sr. Vereador João Neves para aprovação pelo Órgão 

Executivo. --------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DATADO DE 04/05/2015 ----------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria. ------------------------ 

À Consideração Superior. --------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 04/05/2015 ----------- 

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

                                                           

benefício do prestador cuja autorização tenha caducado ou de pessoas 

que com ele tenham vínculos especiais. ------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezanove horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


