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Nº 04  –  Reunião  Ordinária  da 

Câmara   Municipal   de   Chaves 

                                    Realizada no dia 13 de fevereiro 

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

Aos treze dias do mês fevereiro 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 quinze minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem 

do dia previamente elaborada e datada do dia dez de fevereiro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------- 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, para dar conhecimento e facultar a consulta, ao 

Executivo Camarário, dos seguintes documentos relacionados com a 

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

1 – Relatórios, das Obras Públicas promovidas pela autarquia, 

descrevendo, sumariamente, o seu estado de execução física e 

financeira, conforme documentos cujo teor aqui se dão por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, a saber: ---- 

- Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – (Lanço 3); ----------- 

- Museu das Termas Romanas de Chaves; ------------------------------- 

– Requalificação da Envolvente do Aquanatur; ------------------------ 

– Centro de competências em Turismo, Termalismo, Saúde e Bem Estar – 

– Fundação Nadir Afonso. -------------------------------------------- 

2 – Orçamento para o ano de 2015, da Associação Promotora do Ensino 

de Enfermagem em Chaves, conforme documento que aqui se dá por 

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

3 – Relatório de Execução Orçamental do 3º Trimestre de 2014, da 

empresa Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, 

S.A., conforme documento que aqui se dá por integralmente reproduzido 

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

4 – Plano relacionado com a definição da Estratégia Integrada de 

Desenvolvimento Territorial, conforme documento que aqui se dá por 

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

5 – Facultou, ainda, cópia dos documentos solicitados, pelo Vereador 

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

através de requerimentos, datados do pretérito dia 12/02/20015, cujo 

teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais, e relacionados, respetivamente, com o Projeto de plano de 

Internalização da Sociedade MARC,S.A, e com o Programa de Apoio à 

Economia Local – PAEL, Monitorização e Acompanhamento 4º Trimestre de 
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2014, cujos assuntos fazem parte da ordem de trabalhos da presente 

reunião. ----------------------------------------------------------- 

6 – Por último, dando sequência ao pedido exarado na ata da reunião 

ordinária do dia 16 de janeiro do corrente ano, o Senhor Presidente 

da Câmara, facultou, ao Vereador peticionário, Dr. Francisco Melo, 

certidão da referida ata na parte relacionada com tal pedido, ou seja, 

fornecimento de cópias atinentes às ”Cartas Conforto” emitidas pela 

Autarquia a favor da empresa de construções Metalomecânicas “O Feliz”, 

relativas ao mercado Municipal. ------------------------------------- 

Por último, o Senhor Presidente da Câmara deu nota da audiência 

realizada, no dia 06 de fevereiro último, com o Senhor Primeiro 

Ministro, na qual foram abordadas as seguintes matérias de interesse 

para o Concelho de Chaves, a saber: --------------------------------- 

- Criação da Unidade Local de Saúde; -------------------------------- 

- Reabertura da Unidade de Cuidados Continuados; -------------------- 

- Conjunto de Edifícios propriedade do Estado a comodatar com o 

Município; --------------------------------------------------------- 

- Rede Viária Municipal (Estrada Chaves-Montalegre) e (Chaves-Murça); 

- Dossiê relacionado com as Águas de Portugal; ---------------------- 

- Centro de Alojamento de Estudantes. ------------------------------- 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, para solicitar esclarecimentos relativamente 

às condições de fornecimento de água, e respetivo caudal, para o 

Balneário Termal de Vidago, bem como apurar se tal situação já foi 

devidamente acautelada, através de protocolo celebrado entre o 

Município e a empresa “Unicer”. ------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, dando nota sobre a efetiva celebração de 

Protocolo entre o Município de Chaves e a empresa “Unicer”, tendo como 

objeto essencial o fornecimento de água para o Balneário Termal de 

Vidago. ------------------------------------------------------------ 

Na próxima Reunião do Órgão Executivo Municipal, tal documento será 

apresentado para bom conhecimento do Executivo Municipal, sendo certo 

que o mesmo foi, oportunamente, aprovado, por tal órgão 

administrativo, conforme deliberação de 08/05/2012. ----------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA. 

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

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

Cristina Barros Teixeira Santos, começando a sua intervenção por 

registar o seu pedido de justificação, pela sua ausência nas reuniões 

ordinárias anteriores, facto que se deveu a razões de natureza familiar 

que tornaram objetivamente impossível a sua participação. ----------- 

Relativamente à reunião/audiência havida com o Senhor Primeiro 

Ministro, os temas que lhe deram suporte e, ora, evidenciados pelo 

Senhor Presidente da Câmara, são, também, preocupações partilhadas 

pelo Partido Socialista, considerando a sua relevância e o seu 

interesse público para o Concelho. ---------------------------------- 

No entanto, é necessário que o Concelho de Chaves adote uma estratégia 

integrada de atuação que permita dinamizar e/ou desenvolver políticas 

públicas que contrariem a perda sistemática de população, fenómeno 
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que, progressivamente, se vem agravando com todas as consequências 

negativas daí emergentes para o Concelho e para a Região. ----------- 

Os temas abordados com o Senhor Primeiro Ministro, ao longo da 

audiência referida pelo Senhor Presidente da Câmara, desde que 

satisfatoriamente resolvidos, poderão contribuir, significativamente, 

para contrariar tal tendência consubstanciada na quebra permanente de 

população. --------------------------------------------------------- 

No entanto, no caso individual e concreto da unidade de cuidados 

continuados, é sua convicção que, a partir do momento que uma unidade 

idêntica abriu num Concelho vizinho, no caso, Concelho de Boticas, 

será muito difícil resolver, com o sucesso desejado, este dossiê. --- 

No que concerne ao Hospital de Chaves, tendo conhecimento da recente 

intervenção pública assumida, sobre a matéria, pelo Presidente da 

Câmara, a autarquia deverá pugnar pela qualidade das valências 

existentes no hospital, em prol da melhoria da qualidade dos serviços 

de saúde prestados às populações locais. ---------------------------- 

Neste contexto, manifestou a sua satisfação pelo facto do Senhor 

Presidente da Câmara defender a criação da Unidade Local de Saúde, em 

Chaves, projeto que, desde sempre, foi, por si, defendido. ---------- 

Regista, todavia, alguma incongruência nesta posição do Senhor 

Presidente da Câmara, relativamente ao facto do mesmo, num passado 

relativamente recente, não ter sido tão determinado na defesa do 

Hospital de Chaves. ------------------------------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, a Senhor Vereadora solicitou a 

elaboração de um estudo, na linha da iniciativa, por si, tomada, sobre 

o impacte negativo relacionado com o encerramento do Balneário Termal 

de Chaves, sobre o que está a acontecer em relação ao fluxo de cidadãos 

no Concelho de Chaves e seu impacto na população nele residente, em 

vista à obtenção de indicadores preciosos para a fundamentação de 

politicas públicas que possam contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do Concelho e em todas as suas componentes. ------------- 

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

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

Presidente da Câmara, prestando, sobre a matéria em apreciação, os 

seguintes esclarecimentos relacionados com a unidade de cuidados 

continuados: ------------------------------------------------------- 

1 – A Unidade de Cuidados Continuados teve uma génese constitutiva 

algo problemática. -------------------------------------------------- 

2 – É sua convicção que este dossiê não deve constituir arma de 

arremesso para a ação política e, nessa perspetiva, manter-se-á, 

sempre, reservado relativamente a qualquer comentário, sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

3 – Este assunto foi objeto de apreciação, no âmbito da audiência 

recentemente havida com o Senhor Primeiro Ministro. ----------------- 

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

Na sequência da intervenção do Senhor Presidente da Câmara, usou da 

palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhor Dra. Paula Barros, 

para vincar que a sua intervenção, sobre este assunto, justifica-se, 

exclusivamente, tendo em atenção a sua preocupação, sobre o 

encerramento da unidade e suas consequências negativas para a 

população de Chaves, não querendo fazer tal dossiê um “Cavalo” de 

batalha politico e/ou partidário. ----------------------------------- 

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

Retomando a sua intervenção, usou da palavra o Senhor Presidente da 

Câmara, para salientar a ideia de que o modelo de prestação de cuidados 

hospitalares mantém-se inalterável, sendo o seu desenvolvimento, em 
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tudo, semelhante a anteriores modelos de gestão aplicados na área da 

Saúde. ------------------------------------------------------------- 

Há, ainda, a esperança de que o Governo Português seja sensível à 

criação da Unidade Local de Saúde, em Chaves, tendo em vista garantir 

uma prestação de cuidados de saúde, eficaz e eficiente, às populações 

da Região do Alto Tâmega. ------------------------------------------- 

É inquestionável que o Hospital de Chaves deverá continuar a manter 

as suas funções básicas, integrando-se na rede de serviços de saúde 

coordenada pelo Centro Hospitalar, mas sem desconsiderar a qualidade 

das suas valências técnicas. ---------------------------------------- 

Este assunto, como anteriormente já foi, por  si, referido, veio a ser 

abordado na audiência, recentemente, havida com o Senhor Primeiro 

Ministro, no passado dia 06 de fevereiro. --------------------------- 

  

 

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 começado por tecer algumas considerações 

sobre o funcionamento dos serviços de saúde, no Concelho de Chaves, 

sendo sua convicção que deveria existir uma melhor coordenação entre 

o Hospital de Chaves e os respetivos Centros de Saúde, permitindo uma 

melhor gestão dos recursos disponíveis, aliviando, simultaneamente, a 

pressão existente sobre os serviços de urgência do Hospital. -------- 

Tal coordenação é fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços 

de saúde prestados às populações locais. ---------------------------- 

Seguidamente, agradeceu a entrega dos relatórios sobre a execução das 

obras públicas promovidas pela autarquia. --------------------------- 

No futuro, poderá ser dispensada a elaboração de relatórios tão 

circunstanciados, sobre a matéria, bastando, para o efeito, a 

indicação e/ou descrição de informação relevante sobre a execução 

física e financeira, relacionada com as respetivas obras públicas. -- 

Reiterou, ainda, o seu pedido consubstanciado na obtenção de 

informação, sobre o funcionamento do sistema de abastecimento público 

de água, particularmente, sobre a taxa de perdas do sistema e medidas 

a adotar ou já adotadas para diminuir tal taxa. --------------------- 

Referiu, ainda, em coerência com a sua declaração de voto exarada na 

recente deliberação, tomada pelo Executivo Municipal, no âmbito do 

aumento das tarifas de água, a taxa de perdas do sistema é de, 

aproximadamente, 40%. ----------------------------------------------- 

Por outro lado, a entidade reguladora (ERSAR), divulgou dados 

relativos ao Concelho de Chaves que apontam para uma taxa de 

aproximadamente 60% de água consumida e que escapa ao controlo público 

da Autarquia. ------------------------------------------------------- 

A entidade Reguladora, partindo de dados publicados e reportados ao 

ano de 2012, considera o sistema de abastecimento público de Chaves 

como o menos eficiente, relativamente aos demais Concelhos da Região, 

indicador que é preocupante e que deve merecer a devida reflexão. --- 

Como é evidente, se as receitas inerentes a tais perdas fossem 

recuperadas, não se tornaria necessário o aumento significativo das 

tarifas de água. ---------------------------------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, solicitou, ao Senhor Presidente da 

Câmara, esclarecimentos a iniciativa que está programada e atinente à 

temática “Aquae Amor”, tanto mais que a mesma irá envolver, conforme 

o publicamente divulgado, a inauguração de uma escultura, em espaço 

público. ----------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara, prestando os seguintes esclarecimentos sobre a 

iniciativa “Aquae Amor”, nomeadamente, sobre a colocação de uma peça 

em Ferro, em forma de coração, na qual os namorados possam colocar o 

testemunho do seu amor, retirando, desta forma, a pressão sobre a 

ponte romana com a colocação de cadeados no seu gradeamento. -------- 

Por último, o Presidente da Câmara distribuiu, por todos os vereadores 

presentes, o respetivo programa sobre a iniciativa “aquae Amor”. --- 

 

   

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 29 de janeiro de 2015. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção da 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, e com as correções que foram sugeridas pelos 

Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

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

lida, a referida ata. ----------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS DE CHAVES, EM VIGOR, NO CONCELHO DE CHAVES. 

PROPOSTA Nº. 8/GAP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

1. Considerando que o regulamento de concessão de condecorações 

municipais, atualmente em vigor, foi aprovado em reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, realizada no dia 28 de Abril de 1992 e em sessão 

da Assembleia Municipal de 25 de Maio de 1992; ---------------------- 

2. Considerando, que volvidos mais de vinte anos sobre a data de 

aprovação do retrocitado regulamento, justifica-se, na presente data, 

a revisão do mesmo, tendo em especial linha de atenção as alterações 

sofridas, desde então, quer na realidade Municipal, quer na própria 

orgânica estrutural da Câmara Municipal de Chaves; ------------------ 

3. Considerando que, de facto, nos últimos anos se tem assistido a 

uma crescente tendência reformadora das instâncias da Administração 

Pública, substituindo a cultura de “gestão administrativa”, pela 

“cultura gestionária”, mais preocupada com a eficácia e eficiência das 

suas prestações, na qual o cidadão e os agentes da comunidade são o 

alvo por excelência; ------------------------------------------------ 

4. Considerando que tal necessidade de revisão regulamentar tem 

vindo a ser referida, não raras vezes, por todos aqueles que, direta 

ou indiretamente, se encontram ligados ao processo de atribuição de 

condecorações; ----------------------------------------------------- 

5. Considerando que, nesta justa medida, importa proceder à 

clarificação de algumas distinções constantes do retromencionado 
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Regulamento Municipal, tornando as atribuições mais objetivas e dando-

lhe, simultaneamente, um conteúdo e contornos mais consentâneos com 

as realidades atuais da sociedade; ---------------------------------- 

6. Considerando que, por razões de segurança, certeza e paz 

jurídica, é apresentado em anexo à presente Proposta, documento dando 

ênfase às alterações a introduzir no aludido Regulamento Municipal; - 

7. Considerando, por último, que nos termos das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, na alínea g) do n.º 1, do artigo 

25º e na alínea k), do nº 1, do artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e 

submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos de 

regulamentos com eficácia externa do município. --------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

a) Aprovar a presente Proposta de Alteração ao Regulamento de Concessão 
de Condecorações Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, aprovado 

em reunião da Câmara Municipal de Chaves, realizada no dia 28 de Abril 

de 1992 e em sessão da Assembleia Municipal de 25 de Maio de 1992, ao 

abrigo das disposições combinadas previstas, respetivamente, nas 

alíneas k), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09, nos precisos termos do documento apresentado em anexo à 

presente proposta1; ------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, e no estrito cumprimento do disposto na 
alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, ambos do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12/09, deverá a presente proposta de alteração ao 

Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais, em vigor no 

Concelho de Chaves, ser agendada para uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, em vista ao seu ulterior sancionamento 

administrativo, por parte do aludido órgão deliberativo municipal; -- 

c) Por último, caso as alterações ao Regulamento ora propostas venham 
a ser aprovada nos termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão 

deliberativo do Município, dever-se-á promover à sua publicação nos 

termos do artigo 56º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e ulteriores alterações2. ------------------------------------------- 

Chaves, 05 de Fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

                                                           
1 De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 118º, do Código do 

Procedimento Administrativo, o órgão competente deve, em regra, nos 

termos a definir em legislação própria, submeter à apreciação pública, 

para recolha de sugestões, o projeto de Regulamento, o qual será, para 

o efeito, publicado na II – série do D.R. ou no Jornal Oficial da 

entidade em causa. A verdade é que, até à presente data, não existe 

ainda legislação, com carácter geral, reguladora do quadro legal da 

discussão pública dos projetos de regulamentos e que, como tal, 

determina a obrigatoriedade desse procedimento, salvo no que respeita 

aos instrumentos municipais de ordenamento de território, bem como 

quanto aos projetos de regulamentos municipais relativos ao lançamento 

de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas e dos 

regulamentos municipais de edificação e urbanização. Neste enfoque, 

não havendo lugar a tal formalidade – apreciação pública – não haverá 

também lugar à publicação, para esse efeito, do projeto de regulamento. 
2 De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 56º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12/09, as deliberações dos órgãos das Autarquias Locais 

são publicados em Diário da República quando a lei expressamente o 

determine. --------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------ 

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

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

Regulamento de Atribuição de Condecorações Municipais --------------- 

Capítulo I ---------------------------------------------------------- 

(Das Medalhas Municipais) ------------------------------------------- 

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

(Finalidade) ------------------------------------------------------- 

As medalhas Municipais, nas suas diferentes modalidades, destinam-se 

a galardoar pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras 

que se notabilizem pelos serviços notáveis prestados ao Município, 

pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos e ainda funcionários do 

Município, pelo desempenho profissional revelador de altas virtudes.- 

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

(Modalidades) ------------------------------------------------------ 

As medalhas Municipais são as seguintes: ---------------------------- 

a) De Honra ------------------------------------------------------ 

b) De Mérito ----------------------------------------------------- 

c) De Valor e Altruísmo ------------------------------------------ 

d) De Bons Serviços ---------------------------------------------- 

e) De Dedicação -------------------------------------------------- 

Capítulo II --------------------------------------------------------- 

(Da Medalha de Honra) ----------------------------------------------- 

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

A Medalha de Honra pode ser atribuída a quem tenha prestado ao 

Município serviços notáveis ou concedido benefícios, de excecional 

relevância, ou que se tenha distinguido pelo seu valor em qualquer 

ramo de atividade humana, ou ainda por relevante ato de coragem ou 

abnegação, cujo nome, por esse feito, se torne intrinsecamente ligado 

ao Concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

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

A atribuição da Medalha de Honra confere ao agraciado singular o título 

de “Cidadão Honorário do Município Flaviense” e à entidade coletiva o 

de “Benemérita do Município Flaviense”. ----------------------------- 

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

A Medalha de Honra será atribuída por deliberação da Câmara Municipal, 

tomada por maioria dos membros do órgão executivo camarário. -------- 

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

1. As propostas da Medalha de Honra poderão ser apresentadas por 

qualquer membro do órgão executivo camarário. ----------------------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a proposta deverá 

ser previamente encaminhada para o gabinete do Presidente da Câmara, 

em vista ao seu ulterior agendamento para a reunião do órgão executivo 

camarário. --------------------------------------------------------- 

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

A Medalha de Honra será de grau ouro, tendo no anverso o Brasão de 

Armas da Cidade e a Divisa “Muito antiga e sempre leal cidade de 

Chaves” e no reverso a legenda gravada “Medalha de Honra do Município 

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

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

A Medalha de Honra será usada do lado esquerdo do peito, à esquerda 

das condecorações nacionais e à direita de qualquer outra medalha que 

seja usada do mesmo lado, pendente de uma fita de 3,5cm de largura, 

azul e orlada por um filete branco. --------------------------------- 

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

À Medalha de Honra corresponde o distintivo seguinte: uma fita de 2 

cm de comprimento e 3 cm de largura, de cor azul e orlada por um filete 
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branco de 5mm passada por uma fivela de ouro que contenha os dizeres 

“Honra Município de Chaves”. ---------------------------------------- 

Capítulo III -------------------------------------------------------- 

(Da Medalha de Mérito) ---------------------------------------------- 

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

A Medalha de Mérito destina-se a galardoar pessoas singulares ou 

coletivas, nacionais ou estrangeiras de cujos atos advenham 

assinaláveis benefícios para o Município, quer pela divulgação dos 

seus valores, quer pelo superior exercício de funções autárquicas, 

quer por se haverem notabilizado em qualquer ramo das ciências, 

cultura, desporto ou no exercício de qualquer outra atividade. ------ 

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

A Medalha de Mérito compreende os graus ouro, prata e cobre, dependendo 

a atribuição de cada um deles, do valor e projeção do ato praticado.- 

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

A atribuição de um dos graus da Medalha de Mérito não inibe o agraciado 

de futuramente poder receber outro de categoria igual ou superior. -- 

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

1. A Medalha de Mérito será atribuída por deliberação da Câmara 

Municipal, tomada por maioria dos membros do órgão executivo. ------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a proposta que vier 

a ser apresentada por qualquer dos membros do órgão executivo deverá 

ser, previamente, encaminhada para o gabinete do Presidente da Câmara, 

em vista ao seu ulterior agendamento para a reunião do órgão executivo 

camarário. --------------------------------------------------------- 

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

A Medalha de Mérito terá no anverso o Brasão de Armas da Cidade e a 

Divisa “Muito antiga e sempre leal cidade de Chaves” e no reverso a 

legenda gravada “Mérito”. ------------------------------------------- 

Artigo 15º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Mérito será usada do lado esquerdo do peito, à esquerda 

das condecorações nacionais e da Medalha de Honra do Município e à 

direita de qualquer outra medalha que seja usada do mesmo lado, 

pendente de uma fita de 3 cm de largura, dividida longitudinalmente 

em três listas iguais, sendo branca a do meio e azuis as dos lados. - 

Artigo 16º ---------------------------------------------------------- 

À Medalha Municipal de Mérito corresponde o distintivo seguinte: uma 

fita de 3cm de largura, dividida longitudinalmente em três listas 

iguais, sendo branca a do meio e azuis as dos lados, com 2 cm de 

comprimento, passada por uma fivela do mesmo metal da medalha e que 

contenha os dizeres: “Mérito Município de Chaves”. ------------------ 

Capítulo IV --------------------------------------------------------- 

(Da Medalha de Valor e Altruísmo) ----------------------------------- 

Artigo 17º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Valor e Altruísmo destina-se a galardoar quem revele 

espírito de sacrifício, coragem e abnegação. ------------------------ 

Artigo 18º ---------------------------------------------------------- 

1. A Medalha de Valor e Altruísmo tem os graus ouro, prata e cobre. 

2. O grau Ouro será conferido, àquele que pratique atos de grande 

risco, reconhecidos pelo valor excecional, relevância e projeção e 

ainda ao que, havendo já sido agraciado com o grau prata, pratique 

novo ato digno da mesma distinção. ---------------------------------- 

3. O grau Prata será conferido àquele que pratique atos de grande 

risco, reconhecidos pelo valor excecional e relevância e ainda ao que, 

havendo já sido agraciado com o grau cobre, pratique novo ato digno 

da mesma distinção. ------------------------------------------------- 
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4. O grau Cobre será conferido àquele que pratique atos de grande 

risco, reconhecidos pelo valor e espírito humanitário. -------------- 

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

1. A Medalha de Valor e Altruísmo, será atribuída por deliberação 

da Câmara Municipal, tomada por maioria dos membros do órgão executivo. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a proposta que vier 

a ser apresentada por qualquer dos membros do órgão executivo deverá 

ser, previamente, encaminhada para o gabinete do Presidente da Câmara, 

em vista ao seu ulterior agendamento para a reunião do órgão executivo 

camarário. --------------------------------------------------------- 

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

A Medalha de Valor e Altruísmo terá no anverso o Brasão de Armas da 

Cidade e a Divisa: “Muito antiga e sempre leal cidade de Chaves”, e 

no reverso a legenda gravada: “Valor e Altruísmo”. ------------------ 

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

A Medalha de Valor e Altruísmo será usada do lado esquerdo do peito, 

à esquerda: das condecorações nacionais, da Medalha de Honra do 

Município e da de Mérito e à direita das restantes medalhas que se 

usem do mesmo lado, pendente duma fita com 3cm de largura, dividida 

longitudinalmente em três listas, sendo azul a do meio e brancas as 

dos lados. ---------------------------------------------------------- 

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

À Medalha de Valor e Altruísmo corresponde o seguinte distintivo: uma 

fita com a largura de 3cm, dividida longitudinalmente em três listas 

iguais, sendo azul a do meio e brancas as dos lados, com 2 cm de 

comprimento, passada por uma fivela do mesmo metal da medalha, que 

contenha os dizeres: “Valor e Altruísmo – Município de Chaves”. ----- 

Capítulo V ---------------------------------------------------------- 

(Da Medalha de Bons Serviços) --------------------------------------- 

Artigo 23º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Bons Serviços destina-se a galardoar os Funcionários do 

Município que no cumprimento dos seus deveres, se tenham revelado e 

distinguido exemplarmente, pelo zelo e rigor, pela competência e 

postura congruente e ética com seu trabalho, pela decisão e espírito 

de iniciativa e pela linguagem comedida e assertiva. ---------------- 

Artigo 24º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Bons Serviços compreende os graus ouro, prata e cobre, 

dependendo a atribuição de cada um deles, da importância da função 

exercida e das qualidades demonstradas. ----------------------------- 

Artigo 25º ---------------------------------------------------------- 

A atribuição de um dos graus da Medalha de Bons Serviços não inibe o 

agraciado de futuramente poder receber outra de categoria igual ou 

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

Artigo 26º ---------------------------------------------------------- 

1. A Medalha de Bons Serviços será atribuída por deliberação da 

Câmara Municipal, tomada por maioria dos membros do órgão executivo.-  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a proposta que vier 

a ser apresentada por qualquer dos membros do órgão executivo deverá 

ser, previamente, encaminhada para o gabinete do Presidente da Câmara, 

em vista ao seu ulterior agendamento para a reunião do órgão executivo 

camarário. --------------------------------------------------------- 

Artigo 27º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Bons Serviços terá no anverso, o Brasão de Armas da cidade 

e a Divisa: “Muito antiga e sempre leal cidade de Chaves” e no reverso 

a legenda gravada “Bons Serviços”. ---------------------------------- 

Artigo 28º ---------------------------------------------------------- 
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A Medalha de Bons Serviços será usada do lado esquerdo do peito, à 

esquerda das condecorações nacionais, da Medalha de Honra do 

Município, da Medalha de Mérito, da Medalha de Valor e Altruísmo e à 

direita da Medalha de Dedicação e de outras condecorações que se usem 

do mesmo lado, pendente de uma fita de 3 cm de largura dividida 

longitudinalmente em cinco listas iguais de cor azul e branca 

alternadas, sendo azuis as da bordadura e a central. ---------------- 

Artigo 29º ---------------------------------------------------------- 

À Medalha de Bons Serviços corresponde o seguinte distintivo: uma fita 

igual à que se refere no número anterior, com 2 cm de comprimento, 

passada por uma fivela, do mesmo metal, que contenha os dizeres “ Bons 

Serviços – Município de Chaves”. ------------------------------------ 

Capítulo VI --------------------------------------------------------- 

(Da Medalha de Dedicação) ------------------------------------------- 

Artigo 30º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Dedicação destina-se a galardoar os Funcionários do 

Município que, cumprindo determinado período da sua carreira, tenham 

revelado, no exercício do seu cargo: pontualidade, assiduidade, 

exemplar comportamento e reconhecida dedicação. --------------------- 

Artigo 31º ---------------------------------------------------------- 

1. A Medalha de Dedicação compreende os graus ouro, prata e cobre, 

dependendo a atribuição de cada um deles, do período determinado de 

serviço e do “curriculum” do Funcionário. --------------------------- 

2. Os diversos graus da Medalha de Dedicação são atribuídos, com 

base nas seguintes normas: ------------------------------------------ 

a) O grau Ouro, aos funcionários com 25 anos completos de serviço 

efetivo, que ao longo deste período tenham tido: exemplar conduta 

moral e disciplinar, zelo e rigor pelo serviço a realizar, boas 

informações e reconhecimento público individual, os quais não tenham 

servido de base à atribuição de outro grau ou medalha municipal que 

disso careça; ------------------------------------------------------- 

b) O grau Prata, aos funcionários com 20 anos completos de serviço 

efetivo, que durante este período tenham tido: exemplar conduta moral 

e disciplinar, zelo e rigor pelo serviço a realizar, boas informações 

e reconhecimento público individual ou sido mencionados em louvor 

coletivo, os quais não tenham servido de base à atribuição de outro 

grau ou medalha que disso careça; ----------------------------------- 

c) O grau Cobre, aos funcionários com 15 anos completos de serviço 

efetivo e que ao longo deste período tenham tido: comportamento 

exemplar, boas informações e reconhecimento público individual ou 

tenham sido mencionados em louvor coletivo, os quais não tenham servido 

de base à atribuição de outro grau ou medalha que disso careça. ----- 

Artigo 32º ---------------------------------------------------------- 

1. A Medalha de Dedicação será atribuída por deliberação da Câmara 

Municipal, tomada por maioria dos membros do órgão executivo. ------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a proposta que vier 

a ser apresentada por qualquer dos membros do órgão executivo deverá 

ser, previamente, encaminhada para o gabinete do Presidente da Câmara, 

em vista ao seu ulterior agendamento para a reunião do órgão executivo 

camarário. --------------------------------------------------------- 

Artigo 33º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Dedicação terá no anverso, o Brasão de Armas da Cidade e 

a Divisa: “Muito antiga e sempre leal cidade de Chaves” e o reverso a 

legenda gravada “Dedicação – Município de Chaves”. ------------------ 

Artigo 34º ---------------------------------------------------------- 

A Medalha de Dedicação será usada do lado esquerdo do peito, à esquerda 

das condecorações nacionais, das medalhas Municipais de Honra, de 
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Mérito, de Valor e Altruísmo e de Bons Serviços, e à direita de outras 

condecorações que se usem do mesmo lado, pendente de uma fita de 3 cm 

de largura, dividida longitudinalmente em cinco listas iguais de cor 

branca e azul alternadas, sendo brancas as da bordadura e a central.- 

Artigo 35º ---------------------------------------------------------- 

À Medalha Municipal de Dedicação corresponde o seguinte distintivo: 

uma fita igual à referida no artigo anterior com 2 cm de comprimento, 

passada por uma fivela de metal correspondente ao grau da Medalha que 

contenha os dizeres “Dedicação – Município de Chaves”. -------------- 

Capítulo VIII ------------------------------------------------------- 

(Disposições gerais) ------------------------------------------------ 

Artigo 36º ---------------------------------------------------------- 

A atribuição de qualquer dos galardões previstos no presente 

Regulamento será titulada por diploma encimado pelo Brasão de Armas 

da Cidade, assinado pelo Presidente da Câmara ou pelo substituto legal, 

e de que constarão os fundamentos que determinem a deliberação tomada. 

Artigo 37º ---------------------------------------------------------- 

O registo dos agraciados com as Medalhas Municipais constará dum tombo 

próprio, ao cuidado do Arquivo Municipal e nele, em folhas individuais, 

haverá de modo cronológico, o assento atualizado de todas as entidades 

singulares e coletivas, não só agraciadas ao abrigo deste Regulamento, 

como as distinguidas anteriormente. --------------------------------- 

Artigo 38º ---------------------------------------------------------- 

Quando o agraciado seja funcionário municipal, o facto será registado 

no respetivo cadastro. ---------------------------------------------- 

Artigo 39º ---------------------------------------------------------- 

As Medalhas deverão ser entregues em cerimónia solene e, sempre que 

possível, no âmbito das festas do feriado municipal. ---------------- 

Artigo 40º ---------------------------------------------------------- 

Os agraciados deverão fazer uso das suas insígnias, em todos os atos 

e solenidades a que assistam, de fato escuro ou de grande uniforme. - 

Artigo 41º ---------------------------------------------------------- 

1. As Medalhas Municipais serão feitas nos seguintes materiais: -- 

a) Grau ouro, em prata dourada; ---------------------------------- 

b) Grau prata, em cobre prateado; -------------------------------- 

c) Grau cobre, em cobre; ----------------------------------------- 

2. Todas as Medalhas serão fornecidas gratuitamente, a quem forem 

atribuídas. -------------------------------------------------------- 

3. A Câmara poderá decidir, em casos excecionais, a execução de 

Medalhas dos graus prata e ouro, no metal respetivo. ---------------- 

4. Todas as Medalhas Municipais poderão ser atribuídas a título 

póstumo. ----------------------------------------------------------- 

Artigo 42º ---------------------------------------------------------- 

Perdem o direito às Medalhas e distintivos, a que se refere este 

Regulamento: ------------------------------------------------------- 

a)  O agraciado que for condenado pelos tribunais competentes, por 

qualquer dos crimes a que corresponda pena superior a 3 anos; ------- 

b)  O Funcionário Municipal a quem tenha sido aplicada a pena de 

demissão. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 43º ---------------------------------------------------------- 

É expressamente vedada a ostentação ou uso de qualquer das medalhas 

ou insígnias previstas no presente Regulamento, por quem não haja sido 

com as mesmas agraciado, sendo o uso indevido punido nos termos da 

Lei. --------------------------------------------------------------- 

Artigo 44º ---------------------------------------------------------- 

As dúvidas suscitadas, na interpretação deste Regulamento, serão 

resolvidas pela Câmara. --------------------------------------------- 
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Artigo 45º ---------------------------------------------------------- 

O presente Regulamento entrará em vigor, quinze dias após a sua 

aprovação, tempo suficiente para a respetiva divulgação em edital. -- 

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

Dando início à análise, discussão e votação deste assunto, usou da 

palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Barros, 

tendo, verbalmente, tecido as seguintes considerações: -------------- 

1 – A presente proposta de alteração do Regulamento, em matéria de 

condecorações municipais, não vai de encontro com os objetivos de 

enquadramento expressamente previstos na proposta, desviando-se a 

mesma dos objetivos preconizados. ----------------------------------- 

2 – De facto, a única coisa que se pretende fazer, com a aprovação da 

presente proposta, é regularizar, à posteriori, a concessão de 

medalhas municipais feita no ano anterior. -------------------------- 

3 – A atribuição de medalhas municipais, mediante uma maioria simples, 

agora, consagrada, na proposta de regulamento, constitui um artifício 

inaceitável, colocando em causa o devido consenso politico que deve 

estar subjacente à concessão de tais distinções. -------------------- 

4 – Esta alteração ao Regulamento coloca em causa um acordo político 

que, há muito anos, estava estabelecido para a atribuição este tipo 

de condecorações, sendo certo que nada evoluiu, ao longo do tempo 

percorrido, que possa justificar uma alteração de fundo do referido 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

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

Seguidamente usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Moutinho, tendo, sobre a matéria em apreciação, tecido os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

1 – Na atribuição deste tipo de condecorações deve tentar obter-se um 

consenso o mais alargado possível, não ficando tais distinções 

municipais, exclusivamente, dependentes de critérios políticos. ----- 

2 – A forma como é perspetivada, na proposta de regulamento, em 

apreciação, a concessão de tais distinções municipais, no caso, 

através de maioria simples, coloca tais decisões ao sabor de critérios 

políticos, sendo certo que a maioria qualificada é muito mais 

recomendável para a aprovação de tais decisões. --------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

adicionalmente tecer os seguintes comentários: ---------------------- 

1 – Admite, como razoável e equilibrada, a consagração, no texto do 

regulamento, em apreciação, duma solução centrada na criação de uma 

comissão municipal responsável pela emissão de parecer não 

vinculativo, sobre o mérito da concessão das condecorações municipais. 

2 – A consagração, no regulamento em apreciação, da maioria simples 

irá permitir evitar a situação desagradável de, por razões 

exclusivamente políticas, serem rejeitos nomes de ilustres cidadãos, 

sugeridos para tal distinção municipal. ----------------------------- 

3 – Nesta conformidade, sugere-se a retirada da presente proposta, em 

vista ao seu melhoramento, passando a mesma a integrar a criação de 

uma comissão municipal, à qual passaram a ser confiadas as 

responsabilidades acima, sumariamente, referidas. ------------------- 

4 – Quanto à definição da maioria exigida para a aprovação de tais 

distinções municipais, tal solução não deverá ser alterada. --------- 

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhor Dra. Paula Barros, tendo reiterado todos os seus comentários, 

inicialmente, proferidos, sobre a matéria em apreciação. ------------ 
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É sua convicção que a eventual aprovação da presente proposta irá 

constituir um verdadeiro retrocesso democrático e civilizacional, 

consubstanciado na alteração da maioria qualificada para uma maioria 

simples, enquanto método de aprovação administrativa tendo como objeto 

a concessão de tais condecorações municipais. ----------------------- 

Ninguém deve ter a veleidade de ser detentor das medalhas municipais. 

As medalhas devem ser proposta tendo como destinatários nomes 

consensualizados e suprapartidários. -------------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco Melo, tendo salientado que o regulamento, em apreciação, 

já se encontra em vigor, há mais de 20 anos, tendo o mesmo permitido, 

democraticamente, a atribuição de todas as condecorações municipais, 

nele consagradas, não vislumbrando, por isso, qualquer razão 

justificadora da sua modificação. ----------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, acolhendo a sugestão do Senhor 

Presidente da Câmara, sobre a matéria, deliberou, com as abstenções 

dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dr. Paula Barros e Senhor 

Eng. João Moutinho, retirar a presente proposta, em vista à revisão 

do projeto de regulamento, passando o mesmo a consagrar a criação de 

uma Comissão Municipal responsável pela emissão de parecer não 

vinculativo, sobre as distinções municipais a conceder. -------------   

 

 

2.2. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO GRAU PRATA A ALBANO CHAVES LOPES. 

PROPOSTA Nº 09/GAP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Exposição de Motivos -------------------------------------------- 

1. Considerando que, de acordo com o Regulamento de Concessão de 

Condecorações Municipais, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

Municipal de vinte e cinco de Maio de 1992, as medalhas municipais 

destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais 

ou estrangeiras, que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou 

feitos cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das 

suas funções; ------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 2.º, do 

retrocitado regulamento, as medalhas municipais são cinco, muito 

concretamente, de Honra, de Mérito, de Valor e Altruísmo, de Bons 

Serviços, de Dedicação; --------------------------------------------- 

3. Considerando que, nos termos do retromencionado Regulamento 

Municipal, a medalha de Mérito destina-se a distinguir as pessoas 

singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos 

advenham assinaláveis benefícios para o Município, quer pela 

divulgação dos seus valores, quer pelo superior exercício de funções 

autárquicas, quer por se haverem notabilizado em qualquer ramo das 

ciências, da cultura, desporto ou no exercício de qualquer outra 

atividade; --------------------------------------------------------- 

4. Considerando que o Exmº. Sr. Albano Chaves Lopes, natural da 

freguesia de Guilhado, concelho de Vila Pouca de Aguiar, nasceu em 17 

de Outubro de 1930 e reside em Chaves desde 1954, atualmente, na 

freguesia de Santa Maria Maior, no bairro da Caixa de Previdência, 1;- 

5. Considerando que o Exmº. Sr. Albano Chaves Lopes é um cidadão 

trabalhador, compreensivo, altruísta, honesto, alegre, divertido, bom 

companheiro e bom pai; ---------------------------------------------- 
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6. Considerando que, enquanto desportista, foi um jogador de futebol 

com boa técnica, ambidestro, polivalente, com motivação inexcedível e 

grande espírito de sacrifício em prol da equipa; -------------------- 

7. Considerando que a sua carreira desportiva foi iniciada na época 

de 1948/49, no Sport Clube de Vila Pouca, tendo celebrado o seu 

primeiro contrato de futebol com Sport Clube da Régua, na época de 

1951/52, onde foi campeão distrital na época de 1953/54, e continuada 

no Grupo Desportivo de Chaves, como jogador, em 1954/55, com contrato 

de profissional até 1963/64; ---------------------------------------- 

8. Considerando que, finalizado o percurso de futebolista, aceitou 

o convite da direção, do Grupo Desportivo de Chaves, para ficar ligado 

ao Clube, na carreira de massagista da equipa sénior; --------------- 

9. Considerando que frequentou um estágio profissional de 

massagista, no departamento médico do Sport Lisboa e Benfica, em 

parceria com a entidade patronal; ----------------------------------- 

10. Considerando que desempenhou as funções de massagista durante 

vinte épocas consecutivas, na equipa principal do Grupo Desportivo de 

Chaves, e durante mais vinte e cinco nas suas camadas jovens, com 

sentida dedicação e elevado grau de profissionalismo; --------------- 

11. Considerando que, num período aproximado de vinte épocas 

desportivas, prestou apoio à Associação Distrital de Futebol de Vila 

Real, nomeadamente, na realização dos torneios das seleções das 

interassociações, das camadas jovens do distrito e que, desde a 

respetiva fundação, presta apoio à equipa de veteranos do Grupo 

Desportivo de Chaves; ----------------------------------------------- 

12. Considerando, assim, os 60 anos de devoção, abnegação e entrega 

ao Grupo Desportivo de Chaves, notabilizando-se, assim, nesta área de 

desporto. ---------------------------------------------------------- 

II - Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e de 

acordo com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, tomo a liberdade de sugerir ao 

executivo municipal que tome deliberação, por escrutínio secreto3, nos 

termos do disposto no nº2, do art. 24º do Código do Procedimento 

administrativo, no sentido de: -------------------------------------- 

a) Atribuir a Medalha de Mérito Grau Prata, ao Exmº. Sr. Albano 

Chaves Lopes, pelas razões expostas no capítulo anterior da presente 

proposta; ---------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o teor da deliberação que vier 

a ser tomada sobre o presente assunto, ser comunicada ao Exmº. Sr. 

Albano Chaves Lopes; ------------------------------------------------ 

c) Por último, dever-se-á promover à publicação da referida 

deliberação, nos termos do artigo 56º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

Chaves, 05 de Fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira) --------------------------- 

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

A votação decorreu por escrutínio secreto, nos termos do disposto no 

artigo 24º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 

55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. -------------------- 

                                                           
3 O Código do Procedimento Administrativo prevê, expressamente, no seu 

nº 2, do art. 24º, o seguinte: “As deliberações que envolvam a 

apreciação de comportamentos ou das qualidades de qualquer pessoa são 

tomadas por escrutínio secreto; em caso de dúvida, o órgão colegial 

deliberará sobre a forma de votação. -------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

Apuramento da Votação para a atribuição Atribuir a Medalha de Mérito 

Grau Prata, ao Exmº. Sr. Albano Chaves Lopes. ----------------------- 

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

a Medalha de Mérito Grau Prata, ao Exmº. Sr. Albano Chaves Lopes. 

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

2.3. RENOVAÇÃO DOS EFEITOS DO REGIME LEGAL DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

TAXAS CONSAGRADO NO ART. 14º DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE, 

EM VIGOR, NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 10/GAP/2015. ---------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o órgão deliberativo municipal, em sua sessão 

ordinária realizada no pretérito dia 21 de Abril de 2003, aprovou o 

Regulamento Municipal de Publicidade; ------------------------------- 

2.   Considerando que na sequência da alteração ao Regulamento 

Municipal de Publicidade, aprovada, respetivamente, pelo órgão 

executivo municipal no dia 5 de Fevereiro de 2009 e, posteriormente, 

pela Assembleia Municipal em sede de sessão ordinária realizada no dia 

25 de Fevereiro de 2009, o n.º 4, do artigo 14º, do Regulamento 

Municipal de Publicidade, passou a prever o seguinte: --------------- 

“Está isenta do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento 

toda a publicidade colocada nos respetivos estabelecimentos comerciais 

de venda ao público e prestação de serviços com sede no concelho de 

Chaves, exceto os estabelecimentos de comércio a retalho, de comércio 

por grosso em livre serviços e os conjuntos comerciais, abrangidos 

pelo art. 4º, da Lei nº 12/20044, de 30 de Março, bem como todos os 

estabelecimentos comerciais que, embora não abrangidos por tal regime 

legal, devam ser considerados de dimensão relevante ou não detenham a 

sua sede estatutária no concelho de Chaves.”; ----------------------- 

3.  Considerando que o n.º 6, do artigo 14º, do retrocitado 

Regulamento Municipal, na redação dada pela alteração acima referida, 

determina que a isenção a que se refere o n.º 4, do mesmo artigo, é 

concedida por um período de um ano, sendo possível a sua renovação, 

até ao limite máximo de cinco anos, mediante deliberação do órgão 

executivo; --------------------------------------------------------- 

4.  Considerando, neste sentido, que a isenção concedida ao abrigo 

da retrocitada disposição do Regulamento Municipal de Publicidade, em 

vigor no Concelho de Chaves, chega ao seu termo no próximo dia 25 de 

Fevereiro de 2015 (isenção concedida pelo período de 5 anos); ------- 

5.  Considerando que as premissas que justificaram a referida isenção 

se mantêm na presente data, pelo que se justifica a manutenção dos 

efeitos da referida disposição regulamentar; ------------------------ 

                                                           
4 A Lei nº 12/2004, de 30 de março, foi revogada pelo DL nº 21/2009, 

de 19 de janeiro, e ulteriores alterações, o qual estabelece o regime 

jurídico de instalação e modificação dos estabelecimentos de comércio 

a retalho e dos conjuntos comerciais. ------------------------------- 

Diga-se, em abono da verdade, que a referida Lei nº 12/2004 está em 

vias de ser revogada pelo DL nº 10/2015, de 16/01/2015, diploma legal 

que estabelece o regime de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração, e que entrará em vigor no próximo 

dia 01/03/2015. ----------------------------------------------------- 
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6. Considerando que o Município de Chaves reconhece o papel 

primordial que a publicidade desempenha na divulgação e no 

desenvolvimento da actividade económica dos agentes envolvidos; ----- 

7. Considerando que a publicidade é, hoje, mais do que nunca, um meio 

indispensável de transmissão da mensagem de prestação dos respectivos 

serviços que os estabelecimentos disponibilizam; -------------------- 

8. Considerando que a publicidade acarreta custos significativos; - 

9. Considerando que a aplicação quotidiana das taxas estabelecidas 

no Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, 

em vigor no Concelho de Chaves, vieram a evidenciar a necessidade de 

adotar uma medida de auxílio ao combate à crise económica registada 

no meio empresarial, muito particularmente, a crise sentida pelos 

pequenos comerciantes; ---------------------------------------------- 

10. Considerando que o nº 2 e 3, do art. 16º, da Lei nº 73/2013, de 3 
de setembro, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: --- 

“ ------------------------------------------------------------------ 

2- A assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, 

através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da 

respetiva despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos e outros tributos próprios. -------------- 

3- Os benefícios fiscais referidos no número anterior não podem ser 

concedidos por mais de cinco anos, sendo possível a sua renovação por 

uma vez com igual limite temporal.”. -------------------------------- 

11. Considerando, por isso, que tal faculdade se insere no âmbito dos 
poderes tributários municipais, de acordo com o princípio da respetiva 

autonomia financeira, nos termos do disposto no art. 6º, da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro; ------------------------------------------ 

12. Considerando que, neste contexto, tais situações não ficarão 

dispensadas da apresentação do pedido de licenciamento nos termos 

previstos no referido Regulamento, com vista a que seja assegurado o 

equilíbrio do meio urbano e a salvaguarda da proteção ambiental; ---- 

13. Considerando, por último, que nos termos do disposto nas 

disposições combinadas previstas, respetivamente, na alínea k), do n.º 

11, do art. 33.º e na alínea g), do n.º 1, do art. 25º, ambos do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alín. d), do art. 6º e 

dos nºs. 2 e 3, do art. 16º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal, por proposta da Câmara, através de 

deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa 

fiscal, conceder isenções, totais ou parciais, relativamente aos 

impostos e outros tributos próprios. -------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir ao Executivo camarário, ao abrigo do 

disposto na alín. k), do n.º 1, do art. 33º, do anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e do nº 2 e 3, do art. 16º da Lei nº 

73/2013, de 12 de setembro, a aprovação da seguinte Proposta: ------- 

a) Que o Executivo Camarário adote deliberação consubstanciada em 

autorizar manter os efeitos constantes do disposto no nº 4, 5 e 6 do 

art. 14º, do Regulamento Municipal de Publicidade, por mais 5 anos; - 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada, nos termos anteriormente 

sugeridos, a isenção prevista na referida disposição regulamentar 

abranja não apenas as taxas devidas pela efetiva colocação da mensagem 

publicitária, mas também as taxas administrativas que lhe estão 

associadas, nomeadamente, aquelas que são devidas pela apreciação de 

pedidos de licenciamento de mensagens publicitárias de natureza 
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comercial e pela emissão do respetivo título–Alvará- 5; ------------- 

c) Em tudo mais dever-se-ão manter válidas as disposições fixadas no 

aludido Regulamento; ------------------------------------------------ 

d) Alcançado tal desiderato, deverá a Proposta ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 

na alínea g), do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; -------------------------------------------------- 

e) Por último, que se proceda à publicação da deliberação que vier a 

ser tomada, no cumprimento do disposto no art. 56º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Chaves, 09 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

Presidente da Câmara, ----------------------------------------------- 

(Arqtº. António Cabeleira) ------------------------------------------ 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

Informação produzida pelos serviços municipais competentes, da qual 

consta o valor das isenções concedidas, desde o ano de 2009 até 

dezembro de 2014, e relacionadas com o regime de isenção de taxas 

consagrado no n.º4, do art. 14º do Regulamento Municipal de 

Publicidade, e da isenção do pagamento de taxas administrativas 

devidas pela apreciação dos pedidos de licenciamento de mensagens 

publicitarias de natureza comercial, bem como pela emissão do 

respetivo título, concedida ao abrigo da deliberação tomada, sobre, a 

matéria, pelo órgão executivo camarário, em sua reunião ordinária 

realizada no dia 02 de abril de 2012, devidamente sancionada pelo 

órgão deliberativo, em sua sessão ordinária realizada no dia 

26/04/2012, tudo isto, conforme documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa 

à presente Proposta. O referido valor deverá funcionar como estimativa 

das isenções a conceder com a renovação dos efeitos de tal regime de 

isenção consagrado no Regulamento Municipal, para efeitos do disposto 

no art. 16º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------- 

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

 

- Isenção do pagamento das taxas de publicidade abrangidas pelo 

regime legal previsto no art. 14º do Regulamento Municipal de 

Publicidade, em vigor, no Concelho de Chaves -. 

 

- Isenção do pagamento de taxas municipais administrativas 

constantes do art. 25º do Regulamento Municipal de Liquidação e 

Cobrança de taxas Municipais -. 

 

Ano Montante total abrangido pela 

isenção 

2009 € 4.855,00 

2010 € 8.890,00 

2011 € 11.548,50 

2012 € 5.176,90 

2013 € 14.682,90 

2014 € 3.860,95 

Total € 49.014,25 

                                                           
5 Renovar, por igual período de tempo, os efeitos da deliberação 

tomada, sobre a matéria, pelo órgão executivo camarário, em sua reunião 

ordinária realizada no dia 2 de abril de 2012 - Proposta nº 

38/GAPV/2012 -, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo 

municipal, em sua sessão ordinária realizada no dia 26/04/2012. ----- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PEDIDO DE PERDÃO DE DÍVIDA. REQUERENTE: ANA PAULA LOPES DUARTE - 

DECISÃO DEFINITIVA –. INFORMAÇÃO Nº. 15/DAF/15. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 11103/14, datado 

do pretérito dia 15/09/2014, Ana Paula Lopes Duarte, veio requerer o 

perdão da dívida que mantém junto desta Autarquia, no valor de 451.88 

euros, a título de água consumida e não paga. ---------------------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2014/12/05, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 122/DAF/2014, produzida por estes 

serviços, no dia 25 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

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

3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

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

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo. -------------------------------------------------------- 

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

Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

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

nº 122/DAF/2014, produzida por estes serviços, no dia 25 de novembro 

de 2014; ------------------------------------------------------------ 

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

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

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 
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condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

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

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

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

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

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

Chaves, 29 de janeiro de 2015. ------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.02.05 ----------------------------------------- 

Vito. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo em vista à 

adoção de decisão definitiva substantivada no indeferimento do pedido. 

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

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

DELGADO DE 2015.02.05. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.05 --------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

CONSUMOS DE ÁGUA; EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO Nº 19/DAF/15. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 12254, datado do 

pretérito dia 13/10/2014, Maria da Graça Melo veio requerer que fosse 

revogada a decisão que determinou o cancelamento do plano de pagamento 

em prestações de uma dívida que a mesma mantém junto desta Autarquia 

Local, a título de consumos de água efetuados e não pagos. ---------- 

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

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

recaiu sobre a Informação nº 103/DAF/2014, produzida por estes 

serviços no dia 10 de novembro de 2014, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela 

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

3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do 

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

4. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo.--------------------------------------------------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------ 
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Assim, atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

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

nº 103/DAF/2014, produzida por estes serviços no dia 10 de novembro 

de 2014; ------------------------------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser notificados, 
nos termos do art. 68º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

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

executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela 

condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia 

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

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

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

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

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

Chaves, 4 de fevereiro de 2015. ------------------------------------ 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.02.05 ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se que a mesma 

seja agendada para a próxima reunião do órgão executivo em vista à 

adoção de decisão definitiva substantivada no indeferimento do pedido.  

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

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

DELGADO DE 2015.02.05. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL JOSÉ CORREIA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº17/SPDC/N.º02/2015. ---------------------------------------------- 

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 1. -------------------------------- 

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

DE 2015.01.27. ------------------------------------------------------ 
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Visto. Concordo. 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 COORDENAÇAÕ GERAL, DR.MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.05. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR JOÃO NEVES, DE 2015.02.06. - 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. TRANSMISSÃO DO DIREITO AO ARRENDAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. 

BAIRRO: AREGOS. LOTE: 8 C, - 1.ºDT.º. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº10/SHS/N.º04/2015. ----------------------------------------------- 

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 2. -------------------------------- 

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

DE 2015.01.23. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 2015.02.05. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR JOÃO NEVES, DE 2015.02.06. - 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA RENDAISABEL ROSALINA 

ALVES GOMES, BLOCO J – CASA 13A (BAIRRO SOCIAL DOS FORTES). 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº22/SHS/N.º10/2015. ---------------------------- 

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 3. -------------------------------- 

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

DE 2015.02.02. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 2015.02.05. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR JOÃO NEVES, DE 2015.02.06. - 

À reunião de câmara. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº14/SIS/N.º05/2015. -------------- 

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 4. -------------------------------- 

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

DE 2015.01.28. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 COORDENAÇAÕ GERAL, DR.MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.06. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº16/SIS/N.º06/2015. -------------- 

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 5. -------------------------------- 

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

DE 2015.01.30. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 COORDENAÇAÕ GERAL, DR.MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.06. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO (PRORROGAÇÃO). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº21/SIS/N.º09/2015. ----------------------------------------------- 

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 6. -------------------------------- 



                                                                F. 101 

                                                                  _____________________ 
 

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

DE 2015.02.02. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 COORDENAÇAÕ GERAL, DR.MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.06. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº116/SIS/N.º42/2014. - 

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 2015.01.05. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 COORDENAÇAÕ GERAL, DR.MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº29/SIS/N.º11/2015. -- 

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 2015.02.05. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. 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 COORDENAÇAÕ GERAL, DR.MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. 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. --------------------------------------------- 

 

 

9. DESFILE DE CARNAVAL 2015 – VERBAS PARA COMPARTICIPAÇÃO DAS 

ESCOLAS. INFORMAÇÃO DDSC Nº20/ SE Nº11 – ANO 2015. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Por deliberação de Câmara, realizada no pretérito dia 24 de outubro 

de 2014, foram aprovadas as atividades a realizar para o ano letivo 

2014/2015, conforme Informação da DDSC nº197/SE nº74/2014; ---------- 

O mencionado plano de atividades contempla a realização de várias 

ações nomeadamente o tradicional Desfile de Carnaval, no próximo dia 

no dia 13 de Fevereiro de 2015 (Sexta-feira), pelas 15h00, na Cidade 

de Chaves, contando com a participação dos Jardins de Infância, Escolas 

de 1º Ciclo do Ensino Básico, das redes pública e privada do concelho 

de Chaves e algumas IPSS do Concelho. ------------------------------- 

Considerando que as escolas de 1º ciclo e jardins-de-infância 

localizadas no meio rural e em Vidago, realizam os desfiles de carnaval 

nas respetivas localidades; ----------------------------------------- 

Considerando que a Câmara Municipal, à semelhança dos anos anteriores, 

comparticipa com 2,5 € cada aluno que integre o cortejo de Carnaval 

(na cidade, em Vidago e nas restantes localidades onde funcionam os 

estabelecimentos de ensino), com vista a minimizar os custos inerentes 

à realização deste desfile, nos termos da alínea u), do artigo 33º, 

da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro; --------------------------------- 

Considerando que o tema proposto foi Povos de Aquae Flaviae, indo de 

encontro à temática de Chaves, Cidade Romana. ----------------------- 

Assim, as verbas previstas para comparticipação das despesas das 

escolas/IPSS que integram os desfiles, são: ------------------------- 

 

Designação 

Nº 

participantes 

Valor Rubrica 

Agrupamento de Escolas Dr. 

António Granjo 

445 
1.112,50 € 04.07.01.99 

Agrupamento de Escolas Dr. 

Júlio Martins  

183 
457,50 € 04.07.01.99 

Agrupamento de Escolas Fernão 

de Magalhães  

127 
317,50 € 04.07.01.99 

JI Hugo e Vanessa - Sta Casa 

da Misericórdia 

60 
150,00 € 04.07.01.99 

Centro Social e Paroquial de 

Chaves  

200 
500,00 € 04.07.01.99 

Associação Flor Tâmega/AFTAD 30 75,00 € 04.07.01.99 

Total 1045 2.612,50 €  

2. PROPOSTA: -------------------------------------------------------- 

Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------------ 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do cabimento e do respetivo compromisso, 

em cumprimento com o LCPA; ------------------------------------------ 

b) Que a presente proposta seja encaminhada para a próxima reunião do 

órgão executivo municipal para a atribuição das respetivas verbas; -- 
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c) Que sejam notificadas as Escolas, Jardins-de-infância e IPSS, do 

teor da mesma; ------------------------------------------------------ 

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

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

(Dr.ª Tânia Oliveira) ----------------------------------------------- 

Obs: Em anexo listagem das escolas por agrupamento e IPSS ----------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.01.30. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento Dr. Marcelo 

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

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

DELGADO DE 2015.02.06. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

À próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------- 

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

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

Melo, para manifestar a sua estranheza pelo facto do Centro Escolar 

de Santa Cruz/Trindade, dispondo de um número de alunos considerável 

no ensino pré-escolar, não querer participar no desfile de Carnaval, 

no Centro da Cidade, promovido pela Autarquia, quando todas as demais 

escolas do Concelho decidiram participar. --------------------------- 

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

Na sequência do comentário acima exarado, o Senhor Presidente da Câmara 

esclareceu o Executivo Municipal que todos os agrupamentos escolares 

foram tratados em absoluta igualdade, em vista a sua participação no 

desfile. ----------------------------------------------------------- 

A adesão a tal iniciativa é da exclusiva competência dos respetivos 

agrupamentos escolares. --------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 4_18 DOS ALUNOS CARENCIADOS QUE 

FREQUENTAM A ESCOLA BÁSICA DE SANTA CRUZ TRINDADE - CENTRO ESCOLAR - 

ANO LETIVO 2014/2015. INFORMAÇÃO Nº24/SE Nº15/2015. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação Nº179/SE Nº64, de 08 de setembro, presente na 

reunião de Câmara de 12 de Setembro de 2014, foram aprovadas as normas 

de utilização e comparticipação pela utilização do serviço de 

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

do 1º ciclo que frequentam a Escola Básica de Santa Cruz Trindade, 

Centro Escolar, e que passo novamente a expôr: ---------------------- 

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

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

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

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

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

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

2- Este apoio destina-se só aos alunos do 1º Ciclo que frequentam a 

Escola Básica de Santa Cruz Trindade, cuja residência ou local de 
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trabalho dos encarregados de educação se encontre dentro da área de 

influência das antigas escolas do 1º ciclo do Cinochaves e da Estação;- 

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

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

no Centro Cultural – setor de transportes escolares - devendo 

acompanhar o referido pedido com o documento comprovativo do escalão 

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

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

4- O reembolso das referidas comparticipações será efetuado no final 

de cada período, Dezembro, Abril e Junho, mediante a apresentação dos 

respetivos comprovativos de despesa nos serviços de contabilidade do 

Município;” -------------------------------------------------------- 

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

de 12 de setembro de 2014, após a receção e avaliação dos pedidos de 

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

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

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

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

Considerando que no âmbito do passe 4_18, deram entrada, no Município 

de Chaves, mais dois pedidos de comparticipação financeira, que 

correspondem a dois alunos que frequentam o Centro Escolar, ambos com 

o escalão A, de acordo com a seguinte tabela: ----------------------- 

Nome EE NIF Nome Aluno 

E
s
c
a
l
ã
o
 

Maria Fátima Lustriano 

Afonso 225888840 Albino Jesus Afonso Reigada 

A 

Tânia Andreia Silva Roxo 224260499 Rodrigo Miguel Roxo Alves A 

Considerando que relativamente ao pedido de comparticipação da 

encarregada de educação do aluno Albino Jesus Afonso Reigada, com o 

escalão A, verifica-se que o valor do recibo, referente ao mês de 

Janeiro, corresponde a carregamentos de 10 viagens, no valor de 6,00€;- 

Considerando que a referida encarregada de educação, por motivos de 

mudança de residência, só necessitou de utilizar o passe 4_18 a partir 

de 26 de Janeiro e por esse motivo, tendo em conta o número de dias 

que faltavam para terminar o mês de Janeiro, só adquiriu as viagens 

referentes aos últimos cinco dias do referido mês; ------------------ 

Considerando que o aluno Albino Jesus Afonso Reigada, faz parte de um 

agregado familiar com graves carências económicas e tendo em conta que 

a necessidade de utilização do transporte urbano coincidiu com a última 

semana de Janeiro, o valor de 6,00€, referente à aquisição das 10 

viagens, foi incluído no valor a reembolsar pelo Município, conforme 

tabela em anexo. ---------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o mapa, em anexo, o valor previsto com este 

encargo* é de 111,60€, devendo os referidos encarregados de educação 

fazer prova, junto da contabilidade, dos pagamentos efetuados em cada 

período. ----------------------------------------------------------- 

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

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

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

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

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

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

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 
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À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 05 de Fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

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

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

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

*O encargo assumido pelo Município, no presente ano letivo, e referente 

ao Passe 4_18, é de 2.382,60€ --------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.02.05. ----------------------------------------  

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

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

DELGADO DE 2015.02.06. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

11. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS 

CARENCIADOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2014/2015. 

INFORMAÇÃO Nº25/SE Nº16/2015. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da Informação nº 163/SE Nº55/2014, de 23 de julho, presente 

na reunião de Câmara de 01 de agosto de 2014, foram aprovadas as normas 

de comparticipação, com vista à sua implementação no ano letivo 

2014/2015, dos passes escolares dos alunos carenciados do ensino 

secundário, e que passo novamente a expor: -------------------------- 

“- A comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da 

Escola Professor Nuno Rodrigues e do Patronato de Vilar de Nantes; - 

- A comparticipação no valor de 100%, 50% e 25% dos passes dos alunos 

que frequentam o Ensino Secundário e que apresentam dificuldades 

económicas; -------------------------------------------------------- 

Na avaliação dos pedidos de comparticipação, deverão ser 

considerados:------------------------------------------------------- 

1) O Escalão atribuído pelo S.A.S.E.( Serviço de Ação Social Escolar);- 

- Comparticipação a 100% - Situações de grave carência indicadas pelas 

direções dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia ou pelo 

próprio, com verificação e confirmação por parte do setor de educação;- 

- Comparticipação a 50% - Alunos com o escalão A; ------------------- 

- Comparticipação a 25% - Alunos com o escalão B; ------------------- 

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

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

de 01 de agosto de 2014, após a receção e avaliação dos pedidos de 

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

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

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

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

Considerando que durante o mês de Janeiro deram entrada no Município 

de Chaves mais quinze pedidos de comparticipação, que correspondem a 



                                                                F. 106 

                                                                  _____________________ 
 

nove pedidos com o escalão A e a seis com o escalão B, distribuídos 

de acordo com a seguinte tabela: ------------------------------------ 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTONIO GRANJO -------------------------------- 

Passe comparticipado a 50%- Escalão A ------------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

David Fernandes da Cunha Pastoria 

Passe comparticipado a 25%- Escalão B 

Nome do aluno: Localidade 

Helena Sofia Chaves Marto Faiões 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JÚLIO MARTINS --------------------------------- 

Passe comparticipado a 50% - Escalão A ------------------------------ 

Nome do aluno: Localidade 

Alexandre Pereira Martins Paradela de Monforte 

André Santos Nogueira Torre de Ervededo 

Samuel Aguieiras Silva Sanfins da Castanheira 

Mónica Rafaela Costa Sousa Vidago 

Melissa Isabel Casas Barroco Faiões 

Estelle Silva Gonçalves Souto Velho 

Diana Moura Magalhães S. Pedro Agostém 

Daniel João Rodrigues Santo Estevão 

Passe comparticipado a 25% - Escalão B ----------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Ana Sofia Fernandes Torre de Ervededo 

Chloé Silvério  Vila Verde da Raia 

Marcelo Ferreira Rodrigues Avelelas 

Passe s/ comparticipação – Escalão B -------------------------------- 

Nome do aluno: Localidade 

Catarina Garcia Alves Mairos 

Considerando que a aluna Catarina Garcia Alves (Escalão B), não 

procedeu ao levantamento do passe, no 2º período, pelo que o seu pedido 

de comparticipação não foi considerado; ----------------------------- 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO DE MAGALHÃES ------------------------------- 

Passe comparticipado a 25% - Escalão B ------------------------------ 

Nome do aluno: Localidade 

Liliana Filipa Abade Nobre Tresmundes - Cela 

Considerando que, o valor previsto com este encargo*, referente ao 2º 

período do presente ano letivo (2014/2015), é de 514,41€ e o valor 

estimado, para o 3º período, é de 464,94€, tendo em conta o número de 

dias do 3º período (47dias) e o preço dos bilhetes em vigor. O valor 

das comparticipações referentes ao 3º período é descontado, 

diretamente, quando da aquisição do passe, pelos retrocitados alunos 

e debitado, posteriormente ao Município, pela Empresa Auto Viação do 

Tâmega, através do Ajuste Direto nº12/SC/2014, referente à aquisição 

de bilhetes de assinatura (Passes Escolares), para o ano letivo 

2014/2015. --------------------------------------------------------- 

Assim, em anexo, segue o mapa com os valores referentes às 

comparticipações atribuídas aos alunos, para o respetivo reembolso, 

sendo o referido valor de 514,41€, devendo os referidos encarregados 

de educação fazer prova, junto da contabilidade, dos pagamentos 

efetuados. --------------------------------------------------------- 

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

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

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

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

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------- 
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b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à próxima 

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

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

Chaves, 05 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa dos alunos com o valor dos respetivos reembolsos ----- 

*O encargo assumido pelo Município, no presente ano letivo, no âmbito 

do apoio financeiro dos passes escolares dos alunos carenciados que 

frequentam o Ensino Secundário é no valor de 7.261,65€ -------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.02.05. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento Dr. Marcelo 

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

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

DELGADO DE 2015.02.06. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS REGULARES OU PONTUAIS, 

DE NATUREZA EDUCATIVA, DESPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL, SOCIAL E 

OUTRAS. INFORMAÇÃO Nº 30/2015 --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O Município de Chaves entende como sendo de interesse municipal as 

iniciativas de natureza educativa, desportiva, recreativa, cultural, 

social e outras sendo elas de carater regular ou pontual. Tais 

iniciativas, desenvolvidas por diversos agentes locais, contribuem de 

forma decisiva para o desenvolvimento e dinamização do Concelho nas 

diversas áreas de ação; --------------------------------------------- 

2. Neste contexto, é indubitável que os Municípios, enquanto entidades 

públicas com uma relação de maior proximidade com as populações, têm 

uma importante função na definição e desenvolvimento de uma política 

que promova o aparecimento e a realização de atividades, de iniciativa 

dos cidadãos, de reconhecida qualidade e interesse para o Concelho, 

devendo possibilitar a criação de condições técnicas, logísticas e 

materiais a todos os níveis para o fomento e o apoio a este 

desenvolvimento; --------------------------------------------------- 

3. Contudo, a consolidação de tais parcerias deverá ser acompanhada 

pela regulamentação do relacionamento entre os seus intervenientes, 

garantindo-se a completa transparência, rigor, eficácia e 

democratização dos apoios e financiamentos municipais e, 

simultaneamente, uma boa utilização dos dinheiros públicos. --------- 
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4. Assim, com o presente regulamento visa-se definir as formas e regras 

do apoio a conceder pela Câmara Municipal de Chaves a iniciativas 

regulares ou pontuais de natureza educativa, desportiva, recreativa, 

cultural, social e outras desenvolvidas no Concelho de Chaves. ------ 

II – Enquadramento Legal ------------------------------------------- 

1. De acordo com o disposto no artigo 78º e no art. 79º, da Constituição 

da República Portuguesa, incumbe ao Estado incentivar e assegurar o 

acesso a todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, 

apoiar iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva; --- 

2. Também, sobre esta matéria, as alíneas d), e), f) e h), do n.º 2, 

do art. 23º, do Anexo 1 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, deixa 

claro que os Municípios dispõem de competências nas áreas da educação, 

cultura, tempos livres e desporto e ação social respetivamente, 

enquanto que a alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do mesmo diploma 

legal, dispõe, expressamente, que é competência da Câmara Municipal 

“apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças”; -------------------------------------------------------- 

3. Por sua vez, a alínea k) do nº1, do artigo 33º, do anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12/09, estipula que é da competência da Câmara 

Municipal, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os 

projetos de regulamentos externos do Município; --------------------- 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que, ao abrigo das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, nas alíneas k), o) e u), do n.º 1, do artigo 33º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, seja aprovado, pelo Executivo 

Municipal, o Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares 

ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, 

Social e Outras, nos precisos termos do documento apresentado em anexo 

à presente informação; ---------------------------------------------- 

b) Que, numa primeira fase, e caso o projeto de Regulamento seja 

aprovado pelo executivo camarário, seja submetido a um período de 

discussão pública, de 15 dias úteis, com vista à apresentação de 

sugestões e ou contributos por parte de interessados, promovendo-se a 

sua divulgação através de edital afixado nos lugares de estilo, bem 

como no site oficial da Autarquia. ---------------------------------- 

c) Seguidamente, deverão as eventuais sugestões e ou observações 

colhidas durante a fase de discussão pública do Projeto de Regulamento, 

serem devidamente ponderadas pela Câmara Municipal, com vista à sua 

aprovação definitiva; ----------------------------------------------- 

d) Que, no estrito cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 33º, e na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, ambos do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, o projeto de Regulamento aprovado 

pela Câmara Municipal, ser agendado para uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, em vista ao seu ulterior sancionamento 

administrativo, por parte do aludido órgão deliberativo municipal. -- 

e) Por último, caso o presente Regulamento, ora proposto, venha a ser 

aprovada nos termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão 

deliberativo do Município, dever-se-á promover à sua publicação nos 

termos do artigo 56º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e ulteriores alterações. -------------------------------------------- 

Chaves, 09 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

O Técnico Superior, ------------------------------------------------- 
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(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: O referido Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas 

Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, 

Cultural, Social e Outras. ------------------------------------------ 

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

MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------ 

Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, 

de Natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e 

Outras ------------------------------------------------------------- 

NOTA JUSTIFICATIVA ------------------------------------------------- 

O Município de Chaves entende como sendo de interesse municipal as 

iniciativas de natureza educativa, desportiva, recreativa, cultural, 

social e outras sendo elas de carater regular ou pontual. Tais 

iniciativas, desenvolvidas por diversos agentes locais, contribuem de 

forma decisiva para o desenvolvimento e dinamização do Concelho nas 

diversas áreas de ação. --------------------------------------------- 

Neste contexto, é indubitável que os Municípios, enquanto entidades 

públicas com uma relação de maior proximidade com as populações, têm 

uma importante função na definição e desenvolvimento de uma política 

que promova o aparecimento e a realização de atividades, de iniciativa 

dos cidadãos, de reconhecida qualidade e interesse para o Concelho, 

devendo possibilitar a criação de condições técnicas, logísticas e 

materiais a todos os níveis para o fomento e o apoio a este 

desenvolvimento. --------------------------------------------------- 

Tanto mais que, de acordo com o disposto no artigo 78º e no art. 79º, 

da Constituição da República Portuguesa, incumbe ao Estado incentivar 

e assegurar o acesso a todos os cidadãos aos meios e instrumentos de 

ação cultural, apoiar iniciativas que estimulem a criação individual 

e coletiva. --------------------------------------------------------- 

Também, sobre esta matéria, as alíneas d), e), f) e h), do n.º 2, do 

art. 23º, do Anexo 1 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, deixa claro 

que os Municípios dispõem de competências nas áreas da educação, 

cultura, tempos livres e desporto e ação social respetivamente, 

enquanto que a alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do mesmo diploma 

legal, dispõe, expressamente, que é competência da Câmara Municipal 

“apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças”. -------------------------------------------------------- 

Ora, tendo em conta o quadro de competências legais acima descrito, a 

Câmara Municipal de Chaves através da implementação deste Regulamento 

pretende desenvolver uma política que promova o aparecimento e a 

realização de novas iniciativas, de reconhecida qualidade e de 

interesse para o Município de Chaves. ------------------------------- 

Sendo certo que a competência para aprovação do presente Regulamento 

se encontra legalmente cometida à Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, por força do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013. ------------------------- 

Nestes termos, ao abrigo das disposições previstas nos art. 78º e 79º 

da Constituição da República Portuguesa, bem como do disposto nas 

alíneas k), do n.º 1, do art. 33º, e na alínea g), do n.º 1, do artigo 

25º, ambas do Anexo 1, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária do dia ____ de _____________ de 

2015, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou aprovar o 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras. ------- 

Capítulo I ---------------------------------------------------------- 
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Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

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

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

O presente regulamento visa definir as formas e regras do apoio a 

conceder pela Câmara Municipal de Chaves a iniciativas regulares ou 

pontuais de natureza educativa, desportiva, recreativa, cultural, 

social e outras desenvolvidas no Concelho de Chaves. ---------------- 

Capítulo II --------------------------------------------------------- 

Iniciativas Regulares ou Pontuais de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e Outras ------------------------------- 

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

Iniciativas educativas, desportivas, recreativas, culturais, sociais 

e outras ------------------------------------------------------------ 

1. São consideradas de interesse municipal as iniciativas de natureza 

educativa, desportiva, recreativa, cultural, social e outras, de cuja 

promoção resulte beneficio e melhoria do bem-estar para a população e 

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

2. Para efeitos do disposto no presente capitulo, podem ser promotores 

das iniciativas referidas no número anterior: ----------------------- 

a) Instituições Particulares de Solidariedade Social; --------------- 

b) Associações/Clubes; ---------------------------------------------- 

c) Entidades públicas ou pessoas coletivas de utilidade pública; ---- 

d) Comissões constituídas para promover a execução de festivais, 

exposições, festejos e atos semelhantes, bem como qualquer outra 

iniciativa abrangida pelo presente capítulo; ------------------------ 

e) Associações de Jovens regularmente constituídas, estejam ou não 

inscritas no Registo Nacional das Associações Juvenis (RNAJ); ------- 

f) Outras entidades legalmente constituídas. ------------------------ 

3. Excecionalmente, poderão ser concedidos apoios a entidades 

promotoras que tenham a sua sede ou residência fora do Concelho de 

Chaves, desde que se considere de manifesto interesse municipal a 

realização das respetivas atividades. ------------------------------- 

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

Finalidade dos apoios ----------------------------------------------- 

Os apoios disponibilizados pela Câmara Municipal, nos termos do 

presente capítulo, destinam-se À promoção e/ou execução das 

iniciativas regulares ou pontuais referidas no nº 1 do artigo 2º, que 

sejam executadas por parte das entidades, referidas no nº 2 e nº 3 do 

artigo 2º do presente regulamento. ---------------------------------- 

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

Modalidades de Apoio ------------------------------------------------ 

1. Os apoios a disponibilizar ao abrigo do presente capítulo revestem 

as seguintes modalidades: ------------------------------------------- 

a) Disponibilização da utilização de infraestruturas; --------------- 

b) Disponibilização da utilização de viaturas, máquinas ou outros 

equipamentos integrados no património municipal; -------------------- 

c) Apoio técnico; --------------------------------------------------- 

d) Apoio financeiro. ------------------------------------------------ 

2. A disponibilização da utilização de infraestruturas, viaturas, 

máquinas ou outros equipamentos integrados no património municipal 

regem-se pelos regulamentos a que cada um disser respeito, caso 

existam, ou pela avaliação do município sobre a sua disponibilidade 

para a utilização dos mesmos. --------------------------------------- 

3. A disponibilização de apoio técnico compreende a realização de 

atividades ou a prestação de serviços que sejam da competência 

especializada existente nos serviços da Câmara Municipal. ----------- 

4. O apoio financeiro reveste a forma de subsídios. ----------------- 
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Artigo 5º ----------------------------------------------------------- 

Concessão dos apoios ------------------------------------------------ 

1. Os apoios financeiros às entidades promotoras, referidas no ponto 

2 do artigo 2º do presente regulamento aplicam-se àquelas que sejam 

pessoas coletivas regularmente constituídas. ------------------------ 

2. Os apoios às entidades promotoras podem ser concedidos 

pontualmente, ao abrigo de protocolos ou através de contratos 

programa, previamente celebrados com a Câmara Municipal, dos quais 

constem designadamente, as formas de colaboração, as ações e 

atividades a desenvolver, os meios humanos, materiais e financeiros 

envolvidos e a respetiva calendarização e orçamento. ---------------- 

3. O disposto no número anterior não prejudica a observância de regras 

específicas aplicáveis a contratos-programa e ou protocolos, quando 

legalmente estabelecidas. ------------------------------------------- 

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

Pedido de Concessão do Apoio ---------------------------------------- 

1. Os pedidos de concessão de apoio previstos nos artigos anteriores 

e destinados à promoção e/ou execução das iniciativas referidas no 

artigo 1º são dirigidas, sob forma de requerimento, ao Presidente da 

Câmara Municipal com pelo menos, 60 dias de antecedência em relação à 

data pretendida, deles devendo constar: ----------------------------- 

1.1 - INICIATIVAS DE CARATER REGULAR -------------------------------- 

a) Nome, morada ou sede da entidade promotora e número de identificação 

fiscal/pessoa coletiva; --------------------------------------------- 

b) Plano de atividades e relatório do ano anterior; ----------------- 

c) Plano de atividades do ano em curso; ----------------------------- 

d) Identificação clara do apoio a conceder e da finalidade a que se 

destina; ----------------------------------------------------------- 

e) Declaração de não dívida às Finanças e à Segurança Social; ------- 

f) Quaisquer documentos ou informações julgados convenientes. ------- 

1.2 - INICIATIVAS DE CARATER PONTUAL -------------------------------- 

a) Nome, morada ou sede da entidade promotora e número de identificação 

fiscal/pessoa coletiva; --------------------------------------------- 

b) Descrição detalhada da iniciativa a apoiar, dos objetivos a 

concretizar; ------------------------------------------------------- 

c) Calendarização e orçamento da iniciativa; ------------------------ 

d) Meios humanos, materiais e financeiros necessários; -------------- 

e) Grau de envolvimento de outras entidades; ------------------------ 

f) Número previsível de participantes; ------------------------------ 

g) Grau de interesse para o Concelho; ------------------------------- 

h) Identificação clara do apoio a conceder; ------------------------- 

i) Identificação do responsável pela coordenação e realização da 

iniciativa; -------------------------------------------------------- 

j) Declaração de não dívida às Finanças e à Segurança Social; ------- 

k) Quaisquer documentos ou informações julgados convenientes. ------- 

2. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, poderão ser 

solicitados documentos comprovativos do cumprimento de requisitos 

especiais, sempre que os mesmos se encontrem legalmente definidos, 

designadamente, comprovativo de inscrição da entidade no Registo 

Nacional de Clubes e Federações Desportivas. ------------------------ 

3. Os requerimentos referidos no número anterior e destinados à 

promoção e/ou execução de iniciativas de carater regular por parte das 

entidades, devem ser acompanhados de cópia dos estatutos atualizados, 

atas de designação dos corpos sociais atualizada e documentos de 

prestação de contas referentes ao último exercício. ----------------- 

4. Os apoios previstos no artigo 4º são concedidos por deliberação da 

Câmara Municipal, sob proposta do Presidente. ----------------------- 
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5. Quando os apoios a conceder sejam plurianuais, não obstante a 

exigência de outros documentos, deverão as entidades promotoras 

apresentar, todos os anos, o plano de atividades a desenvolver, o 

relatório final da execução da atividade do ano anterior, objeto do 

apoio financeiro, bem como a demonstração da efetiva realização da 

despesa. ----------------------------------------------------------- 

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

Dever de informação ------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal pode solicitar aos requerentes da concessão de 

qualquer das formas de apoio previstas no presente capítulo as 

informações e documentos que entender necessários à apreciação do 

pedido formulado. --------------------------------------------------- 

2. As entidades promotoras que beneficiem da concessão de quaisquer 

das formas de apoio previstas no presente regulamento ficam obrigadas 

a prestar os esclarecimentos e a disponibilizar as informações 

relacionadas com a utilização ou a aplicação dos apoios concedidos que 

lhe sejam solicitados pela Câmara Municipal. ------------------------ 

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

DISPOSIÇÕES FINAIS -------------------------------------------------- 

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

Publicidade -------------------------------------------------------- 

A atribuição de apoios ao abrigo do presente Regulamento deverá 

observar o quadro legal em vigor aplicável em matéria de atribuição 

de apoios a entidades privadas, nomeadamente, o regime jurídico 

previsto na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto. ----------------------- 

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

Norma revogatória --------------------------------------------------- 

1. Com a entrada em vigor do Presente Regulamento, é revogado o 

Regulamento de Apoio ao Associativismo, aprovado pela Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, realizada no dia 18 de Fevereiro 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

2. Consideram-se, ainda, revogadas todas as normas de Regulamentos 

Municipais que, encontrando-se em vigor, contrariem o preceituado no 

presente Regulamento. ----------------------------------------------- 

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

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua publicação nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.02.09. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento Dr. Marcelo 

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

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

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng. João Moutinho, tendo registado que o 

regulamento, em análise, não substitui a proposta, por si, 

apresentada, sobre a matéria, há mais de um ano, a qual foi entregue 

ao Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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Em resposta ao comentário acima exarado, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo referido que a proposta, oportunamente, 

apresentada pelo Senhor Vereador, será, devidamente, ponderada, no 

momento da discussão e, eventual, aprovação desta nova proposta de 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

  

3.1. LISTAGEM 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 9. -- 

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

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 10. -- 

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

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

 

 

3.3. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ N.º 2/2005, 

ALTERAÇÕES ÀS CONDIÇÕES DE LICENÇA – RUI LOPES SANTOS – QUINTA DAS 

MIMOSAS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

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

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 04.02.2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, Sr. Rui Lopes dos Santos, na qualidade de proprietário 

do lote n.º 9, da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 

2/2005, através do requerimento n.º 1293/14, referente ao processo n.º 

4/10, solicitou alterações às condições de licença da referida 

operação de loteamento, sita na Quinta das Mimosas, Casas dos Montes, 

na freguesia de Santa Maria Maior em Chaves.------------------------- 

Através do requerimento n.º 2087/14, o requerente apresenta os 

elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-
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E/2008 de 03/03, com vista à emissão do aditamento às especificações 

do alvará de loteamento n.º 2/05. ----------------------------------- 

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

- Em 04-05-2005, foi emitido o alvará de loteamento nº 2/2005, o qual 

incidiu sobre o prédio rústico inscrito anteriormente na freguesia de 

chaves sob o n.º 1180.º, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves sob o n.º 00733/200287, nos termos do artigo 74.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 177/2001 de 4/06, autorizando a constituição de 15 lotes, 

numerados de 1 a 15 e cedendo ao domínio público a área de 2.216,20m2, 

sendo a área de 1.305,30m2 para arruamentos, passeios e baías de 

estacionamento, e a área de 910,90m2 para futuro arruamento.--------- 

- Em 18/08/2011, foi emitido o 1.º Aditamento ao alvará de loteamento 

n.º 2/2005, nos termos das disposições combinadas nos artigos 27.º e 

74.º, do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/10 de 30/03, o qual incidiu nas especificações dos 

lotes n.º 10, 12, 13, 14 e 15 do alvará inicial e da reconfiguração 

geométrica das áreas de cedência do domínio público municipal, 

originada pela transferência da área de 0,17m para o lote n.º 10 e da 

proveniência da mesma área (0,17m) do lote n.º 13; ------------------ 

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

O pedido encontra-se instruído com os elementos mencionados no ponto 

7.º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de março e com o Regulamento 

Municipal de Chaves, no que respeita ao pedido de alteração à licença 

da operação de loteamento n.º 2/2005, nomeadamente:------------------ 

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

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

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

lote n.º 9;---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto de arquitetura; 

- Termo de responsabilidade do técnico coordenador dos projetos;----- 

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

coordenador do projeto de alterações de arquitetura;----------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Nota descritiva do plano de acessibilidades, presente na memória 

descritiva, bem como termo de responsabilidade do autor do referido 

plano; ------------------------------------------------------------- 

- Declaração do técnico autor do projeto, na qual refere que o estudo 

de ruído apresentado no âmbito do 1.º aditamento ao alvará de 

loteamento n.º 2/2005, “(…) está em conformidade com o Regulamento 

Geral do Ruído, visto não haver alterações no local não há necessidade 

da apresentação de novo estudo”.------------------------------------- 

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

Peças desenhadas à escala 1/25.000:---------------------------------- 

- Planta de localização (extrato da cartografia militar); ----------- 

Peças desenhadas à escala 1/10.000:---------------------------------- 

- Extrato da carta de ordenamento do P.D.M (suspenso pelas Medidas 

Preventivas).------------------------------------------------------- 

Peças desenhadas à escala 1/5.000:----------------------------------- 

- Planta de localização (sobre o ortofotomapa) ---------------------- 

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

- Planta Síntese do Existente (1º Aditamento ao Alvará inicial);----- 

- Planta Síntese Proposta (com as alterações ao lote n.º 9) --------- 

- Planta de Vermelhos e Amarelos (alterações);----------------------- 

- Plantas do Plano de Acessibilidades-------------------------------- 

- Ficha do lote alvo da alteração (lote n.º 9);---------------------- 

- Peças desenhadas e escritas em suporte informático.---------------- 
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ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

No regime jurídico--------------------------------------------------- 

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

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

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

alteração à licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

2/2005 emitido em 04/04/2005, em nome de HACOP – Imobiliária Limitada 

e posterior aditamento promovido6 pela sociedade por quotas, Legrinvest 

– Sociedade de investimentos Imobiliários e emitido em 18/08/201.---- 

Nos instrumentos de gestão territorial------------------------------- 

O prédio a que se reporta o pedido insere-se na área delimitada para 

efeitos do estabelecido nas Medidas Preventivas, publicadas no Diário 

da Republica, 2ª Série - n.º 107 – 4 de junho de 2014, através do 

Aviso n.º 6779/2014, por motivo da revisão do Plano Diretor Municipal 

de Chaves em Espaços Urbanos e Urbanizáveis da Classe 1, Categoria 1.1 

— Cidade de Chaves e Categoria 1.2 — Vila de Vidago. ---------------- 

Segundo a Planta de Condicionantes n.º 34ªA do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, sobre o prédio impende uma servidão ou restrição de 

utilidade pública, nomeadamente equipamentos escolares. No entanto as 

alterações que o requerente pretende introduzir, situam-se fora da 

zona de proteção7 (faixa imediatamente envolvente aos recintos 

escolares não inferior a 12 metros) da área condicionada dos 

mencionados equipamentos escolares. Face ao exposto considera-se 

dispensar a consulta à entidade que tutela a referida servidão ou 

restrição.---------------------------------------------------------- 

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

Face à localização do prédio objeto da operação urbanística de 

loteamento, na área delimitada para efeitos do estabelecimento das 

Medidas Preventivas, atrás referidas, e nos termos da alínea a) do n.º 

2 do artigo 3.º do Aviso n.º 6779/2014, ficam sujeitas a parecer 

favorável da CCDR-N as operações de loteamento, “para cumprimento do 

estabelecido no artigo 42.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março”;------------------------------------------------------------- 

Deste modo, foi consultada a CCDR-N, a qual emite parecer favorável 

no dia 11/12/14, o qual se anexa à presente informação técnica, devendo 

o teor do mesmo parecer, ser dada a conhecer ao requerente.---------- 

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

O requerente pretende levar a efeito a segunda alteração, às 

especificações da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 

2/2005, no que respeita às especificações do lote n.º 9 e introduzir 

as alterações a seguir referidas, que resultaram da análise das peças 

escritas e desenhadas constantes no processo administrativo, registado 

com o nº 4/10.------------------------------------------------------- 

Alteração dos parâmetros urbanísticos, relativamente ao 1.º aditamento 

do alvará n.º 2/2005:------------------------------------------------ 

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

Aumento da área de implantação em 31,30m2, passando de 97,50m2 para 

128,80m2;----------------------------------------------------------- 

                                                           
6 Na qualidade de proprietária dos lotes nº 10, 12, 13, 14 e 15.----- 
7 Decreto-Lei n.º 44220, de 3 de Março de 1962 – Define os afastamentos 

mínimos entre recintos escolares e os cemitérios e estabelecimento 

insalubres, incómodos e perigosos.----------------------------------- 
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Aumento da área de construção em 45,50m2, passando de 292,50m2 para 

338,00m2;----------------------------------------------------------- 

O lote n.º 9 mantém as restantes especificações constantes do 1.º 

aditamento do alvará n.º 2/2005.------------------------------------- 

Quadro sinóptico resultante do 2.º pedido de alteração à licença 
 2.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 2/2005 

 QUADRO SINÓPTICO 

Área total do(s) prédio(s) abrangido(s) pela operação de loteamento 6.453,50m2 

Área total do (s) prédio(s) a lotear 6.453,50m2 

Área sobrante  

Área de cedência ao 

domínio público 

Espaços verdes e/ou de utilização 

colectiva 0,00m2 

2.216,20m2 

Infra-estruturas 1.340,25m2 

Equipamentos Públicos 0,00 

Outras cedências  Futuro arruamento  875,95m2  

Área bruta de construção para efeitos de cálculo do índice de construção 4.795,25m2 

Área de implantação para efeitos de cálculo do índice de implantação 1.823,55m2 

OBS: Índice de 

construção 

(m2/m2) 

Índice de 
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Hc Habitação colectiva C Em cave  

C Comércio      

S Serviços      

I Indústria      

A Armazéns      

 

Legenda: ----------------------------------------------------------- 

 

 
Alterações resultantes do 1.º aditamento ao alvará de 

loteamento n.º 2/2005 

 
Alterações resultantes do presente pedido, relativamente ao1.º 

aditamento ao alvará de loteamento n.º 2/2005 

 

Áreas para estacionamento de veículo--------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença, com incidência no lote n.º 

9, da operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 

2/2005 com posterior aditamento, respeita os parâmetros de 

dimensionamento definidos no ponto 3 do artigo 12.º Plano Diretor 

Municipal de Chaves, no que se refere ao estacionamento a exigir, 

conforme o quadro explicativo que se segue, conforme se pode ler no 

seguinte quadro explicativo:----------------------------------------- 

 

Quadro I 

Estacionamento privado 

Lote 

Área de 

Construção 

(m2) 

Área de 

Habitação 
Fogos 

Estacionamento 

Exigido PDM 

(uni) 

Estacionamento 

Previsto (uni) 

9 338,00m2 338,00m2 1 2 + 1 = 3 3 

     3 uni. 3 uni. 

 

O Plano Diretor Municipal de Chaves é omisso quando à exigência e 

quantificação dos lugares de estacionamento públicos, pelo que, sobre 

esta matéria, a título supletivo, estes serviços, consideram aplicar 

o estipulado nos parâmetros de dimensionamento constantes na Portaria 

216-B/2008 de 3 de março nomeadamente: “O número total de lugares 

resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 

para estacionamento público”.---------------------------------------- 

Analisadas as peças desenhadas constantes do processo administrativo 

e a situação presente no local, pode-se concluir que os arruamentos e 

passeios que circunscrevem a operação de loteamento em análise, já se 

encontram materializados no local através do alvará de loteamento 

inicial (alvará nº 2/2005), prevendo duas baias de estacionamento com 

oito lugares de estacionamento público.------------------------------ 

Face ao desenho urbano previsto para o local, não se verifica a 

possibilidade de previsão de mais lugares de estacionamento público, 

pelas razões anteriormente enunciadas, considerando-se que, do ponto 

de vista urbanístico poderá ser dispensado o cumprimento das regras 

estabelecidas sobre a matéria, relativa ao cumprimento do 

estacionamento público. --------------------------------------------- 

Análise dos parâmetros urbanísticos---------------------------------- 

O presente pedido de alterações à licença do alvará de loteamento 

2/2005, com incidência nas especificações do lote n.º 9, foi precedido 

de uma reunião prévia realizada com estes Serviços Técnicos e o Técnico 

autor do estudo, sendo o Plano Diretor Municipal de Chaves, Instrumento 

de Gestão Urbanística em vigor para o local à data da realização; 

O retro citado pedido de alterações à licença da operação de loteamento 

2/2005, com incidência nas especificações do lote n.º 9, seguiu as 

orientações referidas na Reunião Técnica, bem como, cumpriu a 
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edificabilidade máxima de 0,8m2/m2 (índice de ocupação), prevista no 

n.º 1 do artigo 73.º do Plano Diretor Municipal de Chave, face à planta 

de Zonamento da proposta de Plano de Urbanização de Chaves8;--------- 

O prédio a que se reporta o pedido insere-se na área delimitada para 

efeitos do estabelecimento das Medidas Preventivas, publicadas no 

Diário da Republica, 2ª Série- n.º 107 – 4 de junho de 2014, através 

do Aviso n.º 6779/2014, por motivo da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Chaves em Espaços Urbanos e Urbanizáveis da Classe 1, 

Categoria 1.1 — Cidade de Chaves e Categoria 1.2 — Vila de Vidago;--- 

De acordo com a planta geral das áreas urbanas diferenciadas, constante 

das regras de apoio à Gestão Urbanística das áreas abrangidas por 

Medidas Preventivas, aprovadas por deliberação de câmara no dia 4 de 

julho de 2014, o loteamento urbano titulado pelo alvará nº 2/2005, 

situa-se em Espaços Urbanos Consolidados;---------------------------- 

A presente proposta de alteração à licença do alvará de loteamento n.º 

2/2005, com incidência no aumento da área de implantação e da área de 

construção previstas para o lote n.º 9, não contrariam as regras de 

apoio à Gestão Urbanística das áreas abrangidas por Medidas 

Preventivas;-------------------------------------------------------- 

As alterações propostas para o lote n.º 9, referidos no parágrafo 

anterior, não se enquadram nos motivos de indeferimento mencionados 

no artigo 3.º do Aviso n.º 6779/2014, uma vez que respeitam os 

alinhamentos das construções definidos para o local, mantém a 

linguagem arquitetónica e o número de pisos acima da cota de soleira 

dominantes no local, não prejudicando o modelo de acessibilidade e de 

mobilidade prosseguido pelo município, nem constitui uma sobrecarga 

significativa nos sistemas e redes de infraestruturas existentes.---- 

No entanto, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do mesmo 

Aviso n.º 6779/2014, ficam sujeitas a parecer favorável da CCDR-N as 

operações de loteamento. -------------------------------------------- 

A referida entidade, após análise dos elementos contantes no pedido 

de alteração à licença do alvará de loteamento n.º 2/05,o qual incide 

nas especificações do lote n.º 9, acompanhados pela informação Técnica 

produzida por estes serviços, emite parecer favorável à pretensão no 

dia 11/12/14 (ofício com a referência ID-1763143), o qual foi registado 

nesta autarquia através do n.º 2079/14, no dia 12/12/2014.----------- 

Áreas de cedência ao município--------------------------------------- 

No que respeita ao regime de cedências em loteamentos, de acordo com 

o n.º 2 do artigo 21.º do regulamento do Plano Director Municipal, 

relativamente ao 2.º pedido de alterações à licença verifica-se o 

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

 

 

Quadro II ----------------------------------------------------------- 

N.º 2 do artigo 21.º do regulamento do P.D.M. ----------------------- 

 

                                                           
8 Instrumento de planeamento em fase de concepção, cujas orientações 

têm sido adoptados pelos serviços técnicos desta autarquia, para 

efeitos de limitação das zonas previstas no n.º1 do art.º 73 do Reg. 

do P.D.M.----------------------------------------------------------- 

Área total do terreno 6.453,50m2 

Área de construção 4.795,25m2 

Espaços de circulação 2.216,20m2 

Espaços verdes e de utilização colectiva 0,00m2 

Equipamentos 0,00m2 
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a) 

2.216,20m2 + 0,00m2 + 0,00m2 < 40% (de 

6.453,50m2) 2.216,20m2 < 

2.581,40m2 esp. circulação + esp. verdes + equipamentos < 

40% da área do terreno 

b) 
0,00m2 < 25% (4.795,25m2) 0,00m2 < 

1.198,81m2 equipamentos < 25% da a.b. de construção 

c) 

2.216,20m2 + 0,00m2 < 15% (de 6.453,50m2) 
2.216,20m2 < 

968,03m2 
esp. circulação + esp. verdes < 15%  da área 

do terreno 

 

O 2.º pedido de alteração à licença em análise, para efeitos do regime 

de áreas de cedência em loteamentos, consubstancia aumento da área 

bruta de construção em 45,50m2 (4.795,25m2 – 4.749,75m2), considera-

se que apenas recai o previsto na alínea b) n.º 2 do artigo 21.º do 

regulamento do P.D.M. no respeitante às alterações introduzidas 

(aumento da área bruta de construção em 45,50m2), não se aplicando as 

restantes alíneas do mesmo artigo, pelo motivo da área do terreno 

inicial se manter inalterável.--------------------------------------- 

Face ao exposto, e aplicando a norma retro citada, deverá o requerente 

compensar o município pela área não cedida para equipamentos públicos 

e que corresponde a 11,38m2 [0,00m2 < 25% (45,50m2) = 0,00m2 < 

11,38m2)]. --------------------------------------------------------- 

Atendendo a que o alvará de loteamento n.º 2/2005 e posterior 

aditamento, não previu áreas destinadas para equipamentos de 

utilização colectiva, aplica-se neste caso o regime das compensações 

previstas no n.º 4, do artigo 44º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 

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

alterações, sobre as alterações introduzidas (aumento da área bruta 

de construção em 45,50m2), a calcular nos termos do artigo 30º do 

Regulamento de liquidação de taxas e cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas e do Quadro IV anexo a este, e 

plasmado no quadro III:---------------------------------------------- 

A área a contabilizar para efeitos do cálculo da compensação devida 

ao município, pelos proprietários das áreas não cedidas para 

integração no domínio municipal, corresponde a 11,38m2 (resultante do 

aumento da área de construção no lote n.º 9).------------------------ 

Quadro III  

L K A V 
C = 

LKxA(m2)xV  
C = 717,19 € 

0,9 0,20 11,38 700,24 2  

 

L – Factor de localização (zona de densidade média – 0,9).----------- 

K – Coeficiente urbanístico do loteamento (zona de densidade média – 

0,20).-------------------------------------------------------------- 

A – Valor em metros quadrados da área não cedida.-------------------- 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço de construção para efeitos de cálculo da renda 

condicionada (Portaria n.º 252/2013 – Zona II - € 700,24).----------- 

C – Valor da Compensação devida ao Município.------------------------ 

Deverão os requerentes compensar o município pelas áreas não cedidas, 

no valor de 717,19 € (setecentos e dezassete euros e dezanove 

cêntimos).---------------------------------------------------------- 

CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 

26/2010 de 30/03 e ulteriores alterações, não ocorreu oposição escrita 
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por parte de nenhum proprietário no prazo de 10 dias, após o gestor 

de procedimento ter procedido à sua notificação, conforme o descrito 

no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Chaves.---------- 

Considerando que deverá ser liquidado o valor de 717,19 € (setecentos 

e dezassete euros e dezanove cêntimos), correspondente à compensação 

ao município pelas áreas não cedidas para os fins devidos, resultantes 

do pedido de alteração à licença;------------------------------------ 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pela Lei n.º 

26/2010 de 30/03 e ulteriores alterações, o pedido de alterações à 

licença em análise, fica dispensada de Consulta Pública, uma vez que 

não excede nenhum dos três limites definidos naqueles artigos, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- 4 ha;-------------------------------------------------------------- 

- 100 Fogos;--------------------------------------------------------- 

- 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a pretensão; 

Considerando que são respeitados os parâmetros urbanísticos no que se 

refere ao índice de construção;-------------------------------------- 

Considerando que, no pedido objeto de análise, não se verificam 

violações às normas legais e regulamentares;------------------------- 

Considerando que, a operação urbanística de loteamento obteve parecer 

favorável da CCDR-N, nos termos da consulta prevista na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 3.º do Aviso n.º 6779/2014, que publicou as Medidas 

Preventivas.-------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor que seja adotada deliberação no sentido 

de deferir o 2.º pedido de alteração às especificações do alvará de 

loteamento n.º 02/05, nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/10 de 

30/03 e posteriores alterações.-------------------------------------- 

Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 7 do artigo 27º do DL 

nº 555/99 de 16/12 e posteriores alterações, não há quaisquer objeções 

para que o Vereador Responsável pela Gestão Urbanística, Srº Arqtº 

Castanheira Penas, emita o 2º Aditamento ao alvará de loteamento nº 

2/05, nos termos do disposto no artigo 75º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12 e posteriores alterações, desde que se mostrem pagas as taxas 

previstas no artigo 117.º do diploma legal acima referido.----------- 

Pelo expresso no nº 4 do artigo 76º daquele diploma legal, o referido 

título deverá ser emitido no prazo de 30 dias, a contar da data da 

deliberação camarária que recair sobre a presente informação.-------- 

Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/20039, de 12/11, o 

requerente deve, no prazo de 60 dias à emissão do 2º Aditamento ao 

alvará de loteamento nº 3/91, fazer prova junto deste processo 

administrativo registado com o nº 4/10, de que procedeu à comunicação 

daquele título na Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves.----- 

Para efeito de registo da alteração às especificações ao referido 

título na Conservatória do Registo Predial de Chaves, dever-se-á 

devolver ao requerente a descrição pormenorizada do lote n.º9. ------ 

Após a emissão do 2º aditamento ao alvará n.º 2/05 deverão ser 

cumpridas as formalidades de publicidade previstas no n.º 2 do artigo 

78.º do diploma legal retro citado, no prazo de 10 dias, bem como 

                                                           
9 Decreto-lei que procedeu à reforma da tributação do património, 

aprovando os novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 

e do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) 

e a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma 

reforma.------------------------------------------------------------ 
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proceder à comunicação oficiosa à Conservatória do Registo Predial, 

para efeitos de averbamento, conforme previsto no n.º 7, do artigo 

27.º, do diploma legal acima mencionado.----------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 05.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE IVA, PEDIDO DE CERTIDÃO – PAULO 

JORGE DOS SANTOS TEIXEIRA – RUA SÃO JOSÉ, FREGUESIA DE MADALENA E 

SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL 

DO SR. ENG.º PAULO BRANCO DE 29.01.2015. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 43/15, referente ao processo n.º 168/14, emissão de certidão de 

localização do imóvel em área de reabilitação urbana para efeitos de 

aplicação da taxa reduzida de IVA.----------------------------------- 

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

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº108/20080408, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 1658 e situa-se na Rua de São José, União das Freguesias da 

Madalena e Samaiões, concelho de Chaves------------------------------ 

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

1.2.1. Foi emitido para a obra, a 5 de Janeiro, o alvará de obras de 

reconstrução/alteração nº 1/15, com prazo para a conclusão da mesma 

até 25/12/2016.----------------------------------------------------- 

1.2.2. O edifício actualmente está em ruína, restando apenas a fachada 

principal, que será para preservar no âmbito do processo de 

reconstrução e que neste momento se encontra escorada, dado o perigo 

de desmoronamento.-------------------------------------------------- 

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

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

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

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

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

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IVA------------------------------------- 
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A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.”----------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6% às prestações de serviços e materiais, constantes 

da Lista I anexa ao CIVA.-------------------------------------------- 

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

3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que o imóvel objeto de reabilitação se situe em área de 

reabilitação urbana, delimitada nos termos legais. ------------------   

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

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite a aplicação da taxa reduzida de IVA.------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do 

imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos 

benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6% 

constante na Lista I anexa ao CIVA.---------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 04.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. CADUCIDADE DE LICENÇAS, ADMISSÃO DA COMUNICAÇÕES PRÉVIAS E 

AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, NOS PRECISOS TERMOS DO ARTIGO 71.º, DO 

D.L. N.º 555/99, 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA COORDENADORA TÉCNICA 

ISABEL PRESA DE 06.02.2015------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 
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sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2 – ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Considerando que a licença ou admissão de comunicação prévia para a 

realização das operações urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) 

do n.º 2 e n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro e demais alterações (RJUE), caducam, no caso da licença, se 

no prazo de um a contar da notificação do ato de licenciamento, não 

for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação 

prévia, e sendo devida, não ocorra o pagamento das respetivas taxas 

dentro do prazo previsto, conforme o previsto no n.º 2, do artigo 

71.º, do RJUE.------------------------------------------------------- 

Para além da situação prevista no parágrafo anterior, a licença 

emitida, ou a comunicação prévia para a realização de operações 

urbanísticas caducam, igualmente, se não forem iniciadas, acabadas ou 

ainda se estiverem suspensas as obras, nos prazos fixados, nos termos 

do n.º 3, do artigo 71º do mesmo diploma.---------------------------- 

3 – ANÁLISE---------------------------------------------------------- 

Considerando que, até à presente data, e dentro do prazo que a lei 

determina para apresentarem os elementos essenciais à emissão de 

competente alvará ou, no caso da comunicação prévia, do pagamento das 

taxas, não foi dado cumprimento ao despacho superior que aprovou os 

atos de licenciamento ou a aceitação da comunicação prévia, em diversos 

processos;---------------------------------------------------------- 

Considerando igualmente que existem outros processos cuja licença ou 

comunicação prévia foi emitida mas não foram cumpridos os prazos para 

o início dos trabalhos, dentro do prazo fixado por lei.-------------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Assim, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos abaixo indicados, com vista a ser declarada a 

sua caducidade, nos precisos termos do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações:------------------ 

1) P.º 399/10 – António Marcelino Fernandes Querido – 

Alteração/ampliação de uma habitação licenciada com o n.º 392/81 – 

Lugar do Seara – Casas Novas;---------------------------------------- 

2) P.º 252/11 – Ana Maria da Encarnação Dias – Construção de Armazém 

– Lugar da Cruz – Freguesia de Valdanta;----------------------------- 

3) P.º 29/08 – José Manuel Santos Gonçalves Calhelha – Construção 

de Armazém -  Alto da Bandeira – Freguesia de Ervededo;-------------- 

4) P.º 244/04 – José Rodrigues Martins – Construção de Armazém - 

Lugar de Lagos – Soutelinho da Raia;--------------------------------- 

5) P.º 248/05 – José Octávio Pinto Portal – Construção de Armazém 

Agrícola -  Lugar da Mourisca – Arcossó;----------------------------- 

6) P.º 257/12 – Luís António Rodrigues Alves – Construção de imóvel 

destinado a garagem e arrumos – Lugar da Várzea – Valdanta;---------- 

7) P.º 150/00 – Junta de Freguesia de Vila Verde da Raia – construção 

de um cemitério – Vila Verde da Raia;-------------------------------- 

8) P.º 183/06 – Luís Fernando Ribeiro da Costa – Construção de 

jazigo/capela – Cemitério Velho – Chaves;---------------------------- 

9) P.º 218/08 – Luís Filipe Teixeira da Costa – Construção de 

habitação – Assureiras de Baixo – Chaves;---------------------------- 

10)  P.º 224/06 – Luís Manuel Branco Dias – Reconstrução de habitação 

unifamiliar – Bairro do Canto – Faiões;------------------------------ 

11)  P.º 336/10 – Urbano Draque Fernandes – Construção de habitação 

unifamiliar – Lugar da Granjinha – Pedrete – Chaves;----------------- 

12)  P.º 62/11 – Rui Manuel Machado Magalhães - Construção de 

habitação unifamiliar – Lugar de Travessas – Valverde – Selhariz;---- 
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13)  P.º 347/08 – Carrico & Alves Lda – Construção de habitação – 

lote 1 do Loteamento 16/88 – Lombo – Chaves;------------------------- 

14)  P.º 344/08 – Carrico & Alves Lda – Construção de habitação – 

lote 14 do Loteamento 16/88 – Lombo – Chaves;------------------------ 

15)  P.º 345/08 – Carrico & Alves Lda – Construção de habitação – 

lote 5 do Loteamento 16/88 – Lombo – Chaves;------------------------- 

16)  P.º 295/11 – António Maria de Oliveira Ferreira – Armazém para 

alfaias agrícolas – Bairro dos Campelos – Santo Estevão;------------- 

17)  P.º 61/11 - Dias Leite & Gonçalves – Recuperação e construção 

de edifício destinado a comércio e serviços – Rua de Santo António – 

Chaves;------------------------------------------------------------- 

18)  P.º 641/12 – José Carlos Carneiro Videira – Construção de 

Habitação unifamiliar – Quinta do Calvão, Carvalhas – lote 17 do 

Loteamento Varandas do Tâmega – Chaves;------------------------------ 

19)  P.º 260/13 – Construções José Avelino, Unipessoal Lda.- 

Construção de habitação unifamiliar – Bairro das Campinas, lote 8 do 

loteamento 1/09 – Chaves;-------------------------------------------- 

20)  P.º 25/12 – Normando Lopes Marracho – Construção de habitação 

unifamiliar – Lugar do Sanguinhal – Nantes;-------------------------- 

21)  P.º 460/13 – Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais S.A – 

Pedido de autorização para instalação de infraestruturas de suporte 

de radiocomunicação – R. Cândido Reis e R. Coronel Bento Roma – Chaves. 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5 do referido artigo do RJUE, 

dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto no 

artigo 100.º e seguintes do C.P.A.----------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 09.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. CADUCIDADE DE LICENÇAS, ADMISSÃO DA COMUNICAÇÕES PRÉVIAS E 

AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, NOS PRECISOS TERMOS DO ARTIGO 76.º, DO 

D.L. N.º 555/99, 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA COORDENADORA TÉCNICA 

ISABEL PRESA DE 05.02.2015------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

Existem processos que deram entrada nestes serviços, e que foram 

analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo sempre 
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em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não tiveram 

a sequência normal.-------------------------------------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Considerando que as operações urbanísticas objeto de licenciamento são 

tituladas por alvará, cuja emissão é condição de eficácia e a admissão 

de comunicação prévia das operações urbanísticas que era antes 

titulada pelo recibo da sua apresentação acompanhado de comprovativo 

da sua admissão e agora pelo comprovativo electrónico da sua 

apresentação emitido pela plataforma electrónica referido no ponto 

n.º1 do artigo 8ºA, acompanhado do documento comprovativo do pagamento 

das taxas, conforme o previsto no artigo 74, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro e demais alterações (RJUE).------------------------ 

Considerando que após a notificação do ato de licenciamento ou da 

autorização de utilização o interessado tem o prazo de 1 ano para 

requerer a emissão do respetivo alvará, à luz do disposto no n.º 1, 

do artigo 76 do retrocitado diploma legal.---------------------------  

Tendo em consideração que o titulo é emitido no prazo de 30 dias a 

contar da apresentação do requerimento e desde que se mostrem pagas 

as respetivas taxas, sob pena do requerimento de emissão de alvará ser 

indeferido com fundamento na caducidade, à luz do disposto no n.º 5, 

do artigo 76º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro e demais 

alterações.--------------------------------------------------------- 

3 – ANÁLISE---------------------------------------------------------- 

Verificou-se que, nos processos abaixo mencionados, até à presente 

data, não foi dado cumprimento ao despacho superior que aprovou os 

atos de licenciamento, ou seja, dentro do prazo que a lei determina, 

não foram pagas as taxas devidas, embora tenham sido apresentados os 

elementos indispensáveis à emissão do alvará, previstos no n.º 1, do 

artigo n.º 3, da Portaria n.º 216-E/08.------------------------------ 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Posto isto propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos abaixo indicados, com vista a ser declarada a 

sua caducidade, nos precisos termos do n.º 5, do artigo 76.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações, a 

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

1) P.º 659/03 – Abílio Milheiro – Reconstrução de habitação – R. 

Outeiro – Amoinha Velha;--------------------------------------------- 

2) P.º 1078/99 – José Luís Videira dos Anjos –  Alterações a 

habitação licenciada com o n.º 147/01 – Vila Nova de Veiga;---------- 

3) P.º 463/04 – Estanislau Esteves Pantana – Construção de habitação 

– Lugar do Souto Roque – Vilar de Nantes;---------------------------- 

4) P.º 243/05 – António Manuel da Cunha Rodrigues – Alteração a 

habitação licenciada com o n.º 965/79 – Campo de Cima – Chaves;------ 

5) P.º 644/06 – Acácio Rodrigues Antunes – Construção de Armazém – 

Lugar da Moura – Casas Novas;---------------------------------------- 

6) P.º 308/11 – Vitor Anibal da Costa – Ampliação de uma habitação 

– R. do Outeiro n.º 52 – Anelhe.------------------------------------- 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5 do referido artigo do RJUE, 

dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto no 

artigo 100.º e seguintes do C.P.A.----------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 09.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
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regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. ALTERAÇAO AO LOTEAMENTO DO PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES - PEDIDO 

DE LOCAÇAO DE LOTE EM NOME DE SABINA REIS RODRIGUES – INFORMAÇÃO DA 

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

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 05.02.2015.--------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência da informação produzida por esta Divisão em 13/11/2014, 

presente em reunião de Câmara Municipal no dia 21/11/2014, foi aberto 

um período de consulta pública, sobre o pedido de alterações às 

especificações da operação de loteamento do Parque de Atividades de 

Chaves, titulado pelo alvará n.º 02/2006, efetuada nos termos do n.º 

2 do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 alterado e republicado 

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

CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------------- 

Considerando que, decorrido o prazo estabelecido para o período de 

consulta pública, não houve qualquer tipo de oposição às alterações 

propostas às especificações do lote n.º A2 do loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, titulado pelo alvará n.º 02/2006;-------------- 

Considerando que, o Município de Chaves não é proprietário de todos 

os lotes que derivaram do loteamento titulado pelo alvará de loteamento 

n.º 02/2006 e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 26/2010 de 30/03, não ocorreu oposição escrita por parte de 

nenhum proprietário no prazo de 10 dias, após o gestor de procedimento 

ter procedido à sua notificação, conforme o descrito no n.º 2 do artigo 

11.º do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, em vigor, 

publicado em Diário da República em 19-10-2010, na 2ª Série.--------- 

Considerando que, são respeitados os parâmetros urbanísticos no que 

se refere ao índice de construção;----------------------------------- 

Considerando que, no pedido objeto de análise, não se verificam 

violações aos normativos legais e regulamentares a considerar em 

operações de loteamento; -------------------------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor que seja adotada deliberação no sentido 

de aprovar as alterações às especificações previstas para o lote 

designado por A2 da operação de loteamento do Parque de Atividades de 

Chaves, titulado pelo alvará n.º 02/2006, nos termos do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 26/10 de 30/03.---------------------------------------------- 

Neste contexto, de acordo com o disposto no nº 7 do artigo 27º do DL 

nº 555/99 de 16/12 e posteriores alterações, não há quaisquer objecções 
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para que o Vereador Responsável pela Gestão Urbanística, Srº Arqtº 

Castanheira Penas, emita o 2º Aditamento ao alvará de loteamento nº 

02/2006, nos termos do disposto no artigo 75º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12. ----------------------------------------------------------- 

Pelo expresso no nº 4 do artigo 76º daquele diploma legal, o referido 

título deverá ser emitido no prazo de 30 dias, a contar da data da 

deliberação camarária que recair sobre a presente informação.-------- 

Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/200310, de 12/11, o 

Município de Chaves deve no prazo de 60 dias à emissão do 2º Aditamento 

ao alvará de loteamento nº 02/2006, fazer prova junto deste processo 

administrativo registado com o nº 624/14, de que procedeu à comunicação 

daquele título na Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves.----- 

Para efeito de registo da alteração às especificações ao referido 

título na Conservatória do Registo Predial de Chaves, junto se anexa 

a descrição pormenorizada do lote nº A2.----------------------------- 

Após a emissão do referido título, deverão ser cumpridas as 

formalidades de publicidade previstas no artigo 78.º do diploma legal 

retro citado, bem como proceder à comunicação oficiosa à Conservatória 

do Registo Predial, para efeitos de averbamento, conforme previsto no 

n.º 7, do artigo 27.º, do diploma legal acima mencionado.------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 05.02.2015:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REFORÇO DO CAUDAL DE ÀGUA TERMAL PARA AS CALDAS DE CHAVES – 
APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES – PARA RATIFICAÇÃO. ------------------- 

                                                           
10 Decreto-lei que procedeu à reforma da tributação do património, 

aprovando os novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 

e do Imposto Municipal sobre Transmissões  Onerosas de Imóveis (CIMT) 

e a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma 

reforma.----------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº 22/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 19 de dezembro de 

2014, deliberou por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento 

identificado em epígrafe com vista á adjudicação da empreitada em 

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

Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados no 

concurso de listas de erros e omissões, a empresa Anteros Empreitadas, 

S.A., veio a apresentar listas de erros e omissões. ----------------- 

Após análise da lista de erros e omissões apresentadas, foram obtidas 

as conclusões exaradas em documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

Nos termos do exposto no nº 5 do artigo 61º do Código dos Contratos 

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 das propostas. ------------------ 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte:------ 

a) Face ao exposto e depois de analisada a respetiva listas de erros 

e omissões, propõe-se a aceitação da informação produzida pelo júri, 

na qual não se verifica qualquer alteração de quantidades. De igual 

forma, não há lugar a alteração do preço base do concurso; ---------- 

b) Dada a urgência na aprovação da referida lista de erros e omissões 

(dado que a obra foi candidatada ao abrigo do Aviso de Concurso EEC 

PROVER/1/2014-EPII (Overbooking)), sob pena de termos que prorrogar o 

prazo para a entrega das propostas, e  na impossibilidade de convocar 

reunião extraordinária da Câmara Municipal, sou a propor ao Sr. 

Presidente da Câmara, Sr. Arq.to António Cabeleira, que aprove a lista 

de erros e omissões anexa à presente proposta.----------------------- 

c) Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na 

sua reunião a realizar no dia 13 de fevereiro de 2013.--------------- 

d) Nos termos do nº7 do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão;--------------------------------------------------- 

e) Dado que as alterações introduzidas não modificam aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, de acordo com o nº3 do artigo 

64ª do Código dos contratos Públicos, não se regista a necessidade de 

se proceder á prorrogação do prazo inicialmente fixado para a 

apresentação das propostas, sendo para o efeito, aplicado o mecanismo 

previsto no n.º 3 do artigo 61.º. ----------------------------------- 

Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas é o 

seguinte: Dia 06 de fevereiro de 2015, até às 17H00, sendo a abertura 

do concurso dia 09 de fevereiro, às 10 horas.------------------------ 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 3 de fevereiro de 2015. ------------------ 

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

(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------- 

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

Análise de erros e omissões – Reforço do Caudal de Água Termal para 

as Termas de Chaves.------------------------------------------------- 

1 - Na sequência da apresentação de uma lista de erros e omissões por 

parte da empresa Anteros – Empreitadas, Soc. Emp. O. Públicas, S.A., 

(Anexo II), foram consultados os autores do projeto que se pronunciaram 

de acordo com o seguinte:-------------------------------------------- 

1 – Ponto 1.1 – As plantas solicitadas encontram-se no anexo I; ----- 

http://www.vortalgov.pt/
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2 – Pontos 3.2 e 11.1 – reclamação recusada. As quantidades não sofrem 

alteração.---------------------------------------------------------- 

3 - Ponto 2.7 - Trata-se do fornecimento e instalação de invólucro 

(fabricado em plástico, Classe II de isolamento IP65, IK) destinado a 

alojar os equipamentos de controlo e gestão do aquífero, nomeadamente 

painéis informativos (PH, condutividade temperatura), registadores e 

demais acessórios de proteção e alimentação elétrica (tais como 

disjuntores magnetotérmicos de proteção, transformadores de tensão, 

sinalização), também deverá alojar toda a aparelhagem referente à 

proteção e comando do grupo eletrobomba tais como: (disjuntores de 

proteção, contactores, sinalizadores de tensão, seccionadores 

fusíveis, fusíveis, variador de velocidade de acordo com a potência 

do grupo eletrobomba, para gestão do grupo eletrobomba e UPS destinada 

a alimentar o variador de velocidade e demais equipamentos de gestão), 

no painel frontal e no exterior deverão ser instalados comutadores de 

funcionamento (manual - 0 - automático) e sinalização de 

funcionamento, tensão e avaria. Deverá conter os barramentos de 

(fases/neutro/terra) e disjuntores de proteção dos circuitos de 

iluminação e tomadas do edifício.------------------------------------ 

4 - Ponto 2.8 - Construção de ramal de alimentação de energia elétrica 

com 160 m de comprimento cabo do tipo LSVAV 4x35, dispositivos de 

sinalização, proteção, ligações elétricas (capacetes termorretráteis, 

terminais), incluindo abertura/tapamento de vala (em cubo), caixa de 

contagem trifásica e portinhola equipada segundo DMA distribuidor. A 

instalação da caixa e portinhola, será feita no exterior edifício a 

construir e de acordo com as orientações da fiscalização, quanto à sua 

localização. ------------------------------------------------------- 

5 - O preço base não sofre alteração, já que não houve alteração de 

quantidades.-------------------------------------------------------- 

Chaves, 3 de fevereiro de 2015--------------------------------------- 

Anexo I – Desenhos--------------------------------------------------- 

Anexo II – Listas de erros e omissões-------------------------------- 

O Júri do Concurso--------------------------------------------------- 

Presidente --------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

1.º Vogal ---------------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

2.º Vogal ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.03. -------------------------------------------------------- 

Aprovo. À próxima reunião de câmara para ratificação. ------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 03.02.2015. Proceda-se 

em conformidade. ---------------------------------------------------- 

 

 

1.2. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº20/DOP/2015. ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº20/DOP/2015 da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário é 

a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de 28.894,22 €, 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 2015.02.10. --------------------------------------------- 
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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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €28.894,22, 

(Vinte e oito mil, oitocentos e noventa e quatro euros e vinte e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.3. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 
TERMAIS DE VIDAGO – REPROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS. --------------------- 

Foi presente a informação nº 28/2015, 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, 2.ª Série, n.º 241 de 13 de dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS 

TERMAIS DE VIDAGO”.-------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de junho de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “NORCEP – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 13 de 

novembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2 654 776,57 € (dois 

milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e sete 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.----------------------------- 

 Data da consignação da obra: 6 de dezembro de 2013.-------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 
da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013.- 

6. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 
aprovação do plano de trabalhos ajustado.---------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19/06/2014, foi aprovada a proposta de Trabalhos a 

Mais e Trabalhos a Menos, sendo 23.633,43€ o valor correspondente aos 

trabalhos a mais e 8.437,64€ o valor dos trabalhos a menos.---------- 

8. Na sequência da aprovação dos respetivos Trabalhos a Mais, resulta 
uma prorrogação de prazo de cinco dias.------------------------------ 

9. Foi deliberado em reunião de Camara de 19/12/2014 conceder uma 
prorrogação ao prazo de execução, a título gracioso por 43 dias, 

passando a data para conclusão da obra a ser 5/02/2015.-------------- 

10.  A entidade executante vem, através de correio eletrónico datado 
de 6/02/2015 solicitar uma dilatação do prazo de execução da 

empreitada, até 28 de fevereiro, alegando para tal o seguinte motivo:- 

1- Dificuldade na conclusão de determinados trabalhos, nomeadamente 
acabamentos em tetos acústicos e acabamentos em pinturas de pavimentos 

e paredes exteriores, que, devido às condições climatéricas adversas 

da presente estação do ano, não permitem a correta aplicação dos 
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materiais e consequentemente interferem e condicionam, a conclusão na 

data planeada dos trabalhos que lhes são subsequentes.--------------- 

11. Vem anexado à referida solicitação, novo plano de trabalhos, 

moldados às novas circunstâncias------------------------------------- 

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, os trabalhos encontram-se na sua fase final, 
faltando, como relevante para a sua conclusão, trabalhos de pinturas, 

alguns revestimentos nas coberturas e pavimentos, acabamentos nos 

tetos acústicos, finalização das caixilharias e naturalmente todos os 

trabalhos de acabamentos, remates e colocação de equipamentos que lhes 

são subsequentes.--------------------------------------------------- 

4. Analisada a reprogramação de trabalhos agora apresentada, tendo em 
consideração que já se encontram encomendados todos os materiais e 

equipamentos em falta, considerando que a entidade executante 

manifesta vontade e assume o compromisso de disponibilizar mão de obra 

e todo o equipamento necessário para cumprir o proposto, conclui-se 

que se encontram reunidas todas as condições para terminar a obra até 

ao dia 28 de fevereiro de 2015.-------------------------------------- 

5. Os trabalhos realizados até ao momento representam 93% do valor da 
adjudicação e a obra devia estar concluída no dia 5 de fevereiro de 

2015. Para a conclusão da obra, faltam finalizar os seguintes 

trabalhos: caixilharias exteriores; caixilharias interiores; 

revestimento de pavimentos interiores; pinturas; finalização dos 

apainelados de madeira e armários; instalação elétrica e AVAC.-------  

6. Considera-se que os atrasos verificados são da inteira 

responsabilidade da entidade executante, no entanto a reprogramação 

apresentada, permite concluir a obra até ao final do mês de fevereiro, 

não comprometendo, deste modo, a eficácia do financiamento destinado 

à obra, ON.2 Programa Operacional Regional do Norte, que prevê o seu 

fecho até 28 de fevereiro de 2014. ---------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo:-------------- 

1. Aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, atinente ao 

compromisso assumido pela entidade executante, que se responsabiliza 

em concluir a obra até 28 de fevereiro do corrente ano, cumprindo na 

integra a reprogramação apresentada, de modo a não por em causa a 

perda do respetivo financiamento, ON.2; ----------------------------- 

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 nº1º 

do artigo 403º do Código dos Contratos Públicos. -------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 
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Chaves, 6 de fevereiro de 2015--------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) ------------------------- 

Anexos: Plano de trabalhos e memória descritiva e justificativa -- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.09. ------------------------------------------------------ 

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 2015.02.10. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – APROVAÇÃO DE 

SUBEMPREITEIROS.---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 30/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas 

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

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada.- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 5 de Novembro de 2012.----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e 

oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.---------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013.---------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 18 de Fevereiro de 2013.--------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 19 de Junho de 2014, foram aprovados trabalhos a 

menos no valor de 333.192,40€ e trabalhos a mais no valor de 

444.599,29€.-------------------------------------------------------- 

9. O adjudicatário vem, através de Correio Eletrónico do dia 6 de 

Fevereiro de 2015, apresentar contrato de subempreitada da empresa 

Eurojump – Construção Civil Unipessoal, Lda., com sede na Rua Francisco 

Sá Carneiro, 1, 4600-560 Carneiro, Amarante, Becoaço Construções, 

Lda., com sede na Rua Estêvão Gama, 237 RC, 4100-224 Porto, Eduardo 
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Barros Vidal & Filho, Lda., com sede na Rua Inácio Pizarro, 27, 5400-

693 Chaves e Martins da Cruz e Cruz II – Metalomecânica S.A, com sede 

no Lote 1, Zona Industrial da Várzea, 4755-522 Varzea, com vista à 

aprovação do Dono de Obra, para as suas admissões na qualidade de 

subempreiteiro, para execução dos trabalhos de execução de Estrutura, 

Movimento de Terras e Estrutura Metálica, respetivamente.------------ 

10. Anexado ao referido pedido vem documentação dos subempreiteiros, 
apresentada em anexo.------------------------------------------------ 

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

Da análise dos elementos apresentados, bem como dos respetivos 

alvarás, conclui-se que estes reúnem as condições preceituadas na 

Cláusula 48.º do Caderno de Encargos, nos artigos 383.º e seguintes 

do Código dos Contratos Públicos, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do 

Decreto-Lei n.º 12 de 9 de Janeiro de 2004 e da Portaria n.º 19 de 10 

de Janeiro de 2004 com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da obra- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê 

qualquer inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela 

entidade executante.------------------------------------------------ 

2. Face ao exposto, sou a propor o seguinte:----------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão; -- 

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 

atualização dos subempreiteiros já selecionados, de acordo com o ponto 

5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de Outubro.----------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 6 de Fevereiro de 2015--------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Cópia da documentação dos subempreiteiros ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.09. ------------------------------------------------------ 

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 2015.02.10. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DE PARCELA DE TERRENO 

COM A ÁREA DE 3.894,00M2, LOCALIZADA NO LARGO DO TABULADO, FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR, CONCELHO DE CHAVES, PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE PISCINAS LÚDICAS, NO ÂMBITO 

DO PROJETO “PALÁCIO DA ÁGUA”. PROPOSTA Nº. 7/GAP/2015. -------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. O executivo camarário, em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 05 de dezembro de 2014, nos termos da Proposta Nº 

118/GAP/2014, manifestou a intenção de proceder à desafectação, do 

domínio público municipal, para o domínio privado da autarquia, da 

parcela de terreno com a área de 3.894,00m2, localizada no Largo do 

Tabolado, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 

destinada à implementação/construção do conjunto de piscinas lúdicas, 

no âmbito do equipamento denominado “Palácio da Água”, melhor 

identificada na peça desenhada à escala 1:500, anexa à aludida 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

2. Dando concretização à estratégia procedimental vertida na dita 

Proposta, foi tal intenção devidamente publicitada, através do Edital 

Nº 01/2015, afixado nos lugares do costume do Município e publicado 

no jornal “A Voz de Chaves”, de 09 de janeiro de 2015, a fim dos, 

eventuais, interessados na referida desafetação se pronunciarem acerca 

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

3. Decorrido o prazo de 15 dias, concedido para o efeito, não se 
registou qualquer participação, relativamente à proposta de 

desafetação da parcela de terreno em causa, do domínio público para o 

domínio privado municipal, encontrando-se reunidas as condições para 

que o executivo camarário torne definitiva tal decisão 

administrativa.----------------------------------------------------- 

II – Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário o seguinte: ----------------------- 

a) Que torne definitiva a intenção de proceder à desafectação, do 

domínio público municipal, para o domínio privado da autarquia, da 

parcela de terreno com a área de 3.894,00m2, localizada no Largo do 

Tabulado, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 

destinada à implementação/construção do conjunto de piscinas lúdicas, 

no âmbito do equipamento denominado “Palácio da Água”, melhor 

identificada na peça desenhada à escala 1:500, anexa à Proposta Nº 

118/GAP/2014, que se dá por integralmente reproduzida; -------------- 

b) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a ser aprovada, 

deverá o presente assunto ser agendado para uma próxima sessão da 

assembleia municipal, órgão competente para a prática do ato de 

desafetação da parcela em causa, do domínio público municipal para o 

respetivo domínio privado da autarquia, nos termos do disposto na 

alínea q), do número 1, do artigo 25º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro. -------------------------------------------------- 

Chaves, 04 de fevereiro de 2015. ------------------------------------ 

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

(Arq, António Cabeleira) -------------------------------------------- 

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

Sobre a matéria em análise, usou da palavra, a Vereadora do Partido 

Socialista, Senhor Dra. Paula Barros, tendo tecido os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Já não é novidade aquilo que pensa, sobre esta matéria. --------- 

2 – O complexo desportivo relacionado com a construção das piscinas 

municipais, deveria ter sido uma prioridade da Autarquia, sendo o 

mesmo levado a efeito com uma disponibilidade financeira mais 

sustentada. -------------------------------------------------------- 

3 – Tudo isto, teria evitado uma alienação de terreno público, tendo 

em vista a concretização deste projeto, sendo certo que a sua natureza 

pública determina que a sua gestão seja confiada ao Município e não a 

privados. ---------------------------------------------------------- 

4 – Neste contexto, manifesta a sua discordância quanto ao 

desenvolvimento do projeto, de acordo com as condições apresentadas, 

até pelo facto da localização proposta ser inadequada, ou seja, junto 

ao Rio Tâmega, em leito de cheia. ----------------------------------- 

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

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

prestado, sobre a matéria em apreciação, os seguintes esclarecimentos 

adicionais: -------------------------------------------------------- 

1 – O desenvolvimento do projeto, consubstanciado na construção das 

piscinas municipais, não vai determinar a alienação de qualquer espaço 

público, mantendo o Município a propriedade de raiz sobre todos os 

terrenos que irão acolher a construção das piscinas. ---------------- 

2 – Deverá ser lançado um concurso público, tendo como objeto a 

construção e exploração da piscina de natureza lúdica. -------------- 

3 – Tal equipamento é de carater manifestamente turístico, permitindo 

aumentar a oferta turística do Concelho. ---------------------------- 

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

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

Eng João Moutinho, registando a sua preocupação sobre o facto da área 

física de intervenção do projeto ser muito elevada, comprometendo o 

espaço destinado a jardim, na margem direita do Rio Tâmega. --------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina 

Barros Teixeira Santos e a abstenção dos Vereadores do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, e Senhor Eng. 

João Adérito Moura Moutinho, aprovar a referida proposta. Proceda-se 

em conformidade com o teor da mesma. -------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco Melo, fundamentado a sua posição de abstenção, em 

coerência com os argumentos, por si, defendidos, em anterior 

deliberação tomada, sobre a matéria. -------------------------------- 
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FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADA PELA 

CONCORRENTE “REPSOL PORTUGUESA S.A.”; - PROCEDIMENTO “AQ-CR – 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS – MUNICÍPIO DE CHAVES. INFORMAÇÃO Nº 

17/DAF/2015 – RATIFICAÇÃO -. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento submetido na plataforma Vortal no dia 

15/01/2015, veio a empresa concorrente “REPSOL Portuguesa S.A.” no 

âmbito do procedimento adjudicatório identificado em epígrafe, a 

deduzir, nos termos do disposto no artigo 271º, do CCP, impugnação 

administrativa tendo como objeto a decisão administrativa plasmada na 

deliberação da Câmara Municipal de Chaves, no dia 2 de janeiro de 

2015, o qual veio a determinar a adjudicação do contrato a celebrar, 

de acordo com as condições negociais constantes da Proposta 

apresentada pela firma “Petróleos de Portugal – Petrogal”, para os 

Lotes 2 e 6. -------------------------------------------------------- 

2. Tendo sido promovida, nos termos do artigo 273º, do mesmo Código, 

a audiência do contrainteressado “Petróleos de Portugal – Petrogal, 

S.A.”, conforme notificação datada do pretérito dia 16/01/2015, a 

mesma pronunciou-se, por escrito, no pretérito dia 23/01/2015, sobre 

o mérito da impugnação administrativa apresentada. ------------------ 

II – Da apreciação do mérito da impugnação administrativa ----------- 

1. Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 269º, do Código dos 

Contratos Públicos, são suscetíveis de impugnação administrativa 

quaisquer decisões administrativas ou outras àquelas equiparadas 

proferidas no âmbito de um procedimento de formação de um contrato 

público. ----------------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, e ao abrigo de tal direito, a concorrente ”REPSOL 

PORTUGUESA, S.A.” veio apresentar impugnação administrativa assente 

num conjunto de razões que poderão ser resumidas, em síntese, no 

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

a) A ordenação das propostas não foi feita com uma base comum no que 

respeita à comparação dos respetivos atributos submetidos à 

concorrência, o que impossibilitou a identificação da proposta que 

propõe o “preço mais baixo”; ---------------------------------------- 

b) Isto, porque a análise efetuada comparou preços unitários por 

litro indicados por referência a datas distintas. ------------------- 

c) Sendo certo que a prática no mercado de combustíveis é a de 

frequentes, e por vezes significativas, variações de preços por parte 

de uma mesma, e de todas, as operadoras. ---------------------------- 

d) A comparação efetuada para efeitos de identificação da proposta 

com preço mais baixo enferma de vício que a torna em abstrato inepta 

para o efeito. ------------------------------------------------------ 

3. Por seu turno, a contrainteressada “Petróleos de Portugal – 

Petrogal, S.A.”, veio ao procedimento pronunciar-se sobre a impugnação 

administrativa em causa, alegando, em síntese, o seguinte, a saber: - 

a) Tendo sido determinado que o critério de adjudicação seria o do 

mais baixo preço, o caderno de encargos define de forma clara quais 

os elementos a apresentar pelos concorrentes para a avaliação das 

respetivas propostas quanto a esse mesmo fator (Preço) – a saber: (i) 

preço unitário por litro e (ii) desconto efetuado. ------------------ 

b) Sendo certo que a Repsol não questionou tal matéria em sede de 

pedido de esclarecimentos e retificações às peças do procedimento. -- 



                                                                F. 137 

                                                                  _____________________ 
 

c) A Repsol demonstrou, pois, estar em condições de submeter a sua 

proposta, não tendo manifestado qualquer dúvida quanto à forma como 

decorreria a avaliação das propostas. ------------------------------- 

d) O júri deveria ter excluído a proposta apresentada pela REPSOL, 

tendo em conta que a mesma apresenta, ilegitimamente, propostas 

variantes à respetiva proposta de desconto unitário, contrariando o 

disposto na cláusula 10.ª do Caderno de Encargos. ------------------- 

4. Cumpre, pois, analisar o argumentário apresentado pela REPSOL e 

que dá sustentáculo à impugnação administrativa apresentada. -------- 

5. Comecemos por salientar que a matéria evidenciada na impugnação 

administrativa, ora em análise, foi invocada pela REPSOL no âmbito do 

exercício do direito de audiência prévia escrita relativamente ao 

sentido de decisão exposto no relatório elaborado pelo júri, no 

pretérito dia 17 de dezembro de 2014, tendo o júri concluído pela 

improcedência dos argumentos apresentados por tal concorrente, com 

base nas razões que a seguir transcrevemos, e que aqui reiteramos, a 

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

“Nos termos do disposto no artigo 74º do Código dos Contratos Públicos, 

e de acordo com o artigo 6º do caderno de encargos, o critério de 

adjudicação previamente definido foi o do preço mais baixo; --------- 

6. De acordo com o artigo 8º do caderno de encargos, o concorrente 

na sua proposta deveria indicar os seguintes elementos: ------------- 

- Preço total para o consumo estimado; ------------------------------ 

- Preço unitário por litro; ----------------------------------------- 

- Desconto efetuado. ------------------------------------------------ 

7. Nos termos do disposto no artigo 22º do Caderno de Encargos, a 

formação do preço dos combustíveis rodoviários objeto do presente 

contrato resulta da aplicação do desconto unitário acordado ao preço 

de venda ao público do litro de combustível e os preços de venda ao 

público são os praticados nos postos de abastecimento, em dado momento, 

pela entidade fornecedora, tendo por base as fórmulas expressas na 

legislação em vigor. ------------------------------------------------ 

8. Face ao exposto, facilmente se depreende que a proposta a 

adjudicar será a do preço total mais baixo que compreende o preço 

unitário por litro com o respetivo desconto multiplicado pelo consumo 

total previsto no artigo 1º do caderno de encargos; ----------------- 

9. A ordenação das propostas foi feita com uma base comum no que 

respeita à comparação dos respetivos atributos submetidos à 

concorrência, senão vejamos: ---------------------------------------- 

- De acordo com o nº1 do artigo 22º do caderno de encargos, a formação 

do preço dos combustíveis rodoviários objeto do presente contrato 

resulta da aplicação do desconto unitário acordado ao preço de venda 

ao público do litro do combustível, logo a proposta ordenada em 1º 

lugar é a que obteve o preço mais baixo tendo em conta a formação do 

preço dos combustíveis rodoviários; --------------------------------- 

- De acordo com o ponto 3 do convite dirigido a todos os concorrentes, 

as propostas deveriam ser entregues até ao dia 15 de dezembro de 2014, 

logo foi definida qual a data limite de referência a considerar para 

efeitos de comparação de preço unitário por litro praticado em 

conjugação com o desconto proposto, que seriam as condições negociais 

expostas nas propostas de cada concorrente; ------------------------- 

- Assim, atendendo ao critério de adjudicação previamente definido – 

preço mais baixo - , a análise das propostas foi feita com uma base 

comum no que respeita à comparação dos respetivos atributos submetidos 

à concorrência. ----------------------------------------------------- 

Neste sentido, o júri, deliberou, por unanimidade, julgar 

improcedentes as alegações apresentadas pelo concorrente “Repsol 
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portuguesa, S.A.” uma vez que a formação do preço dos combustíveis 

rodoviários objeto do presente contrato resulta da aplicação do 

desconto unitário acordado ao preço de venda ao público do litro de 

combustível, e o preço mais baixo é o apresentado pela empresa 

“Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A”.” --------------------------- 

10. Sendo certo que damos como reiterados tais argumentos. --------- 
11. Tanto mais que a ora impugnante não questionou tal matéria em sede 
de pedido de esclarecimentos e retificações às peças do procedimento, 

demonstrando, assim, face a ausência de qualquer dúvida quanto à forma 

como decorreria a avaliação das propostas, estar em condições de 

submeter a sua proposta. -------------------------------------------- 

12. Por outro lado, verificamos, ainda, que a Petróleos de Portugal – 
Petrogal, S.A., vem, em sede de pronúncia de contrainteressados, 

invocar a eventual existência de uma causa de exclusão da proposta 

apresentada pela REPSOL. -------------------------------------------- 

13. Sucede, porém, que a pronúncia a efetuar ao abrigo da audiência 
dos contrainteressados prevista no artigo 273º, do CCP, deve ser 

circunscrita ao pedido e fundamentos constantes da impugnação 

administrativa relativamente à qual é solicitada tal pronúncia. ----- 

14. Neste sentido, a invocação da existência de uma causa de exclusão 
da proposta apresentada pela REPSOL, muito concretamente, a 

apresentação de propostas variantes em desconformidade com o estatuído 

no caderno de encargos, extravasa o âmbito relativamente ao qual pode 

incidir a pronúncia em sede de audiência dos contrainteressados, pelo 

que a mesma não deve ser aqui analisada. ---------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

1. Considerando que se encontra a terminar o prazo para análise e 

decisão relativamente à impugnação administrativa apresentada pela 

REPSOL; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que a falta de pronúncia, por parte desta Autarquia 

Local, tem consequências tácitas, nos termos do n.º 1, do artigo 274º, 

do CCP; ------------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a competência para a decisão final sobre a 

impugnação administrativa ora em análise, se encontra legalmente 

cometida à Câmara Municipal de Chaves; ------------------------------ 

4. Considerando que não é possível, em tempo oportuno, agendar 

reunião extraordinária do órgão executivo municipal, em vista á 

análise e votação do presente assunto; ------------------------------ 

5. Considerando, nesta justa medida, que a tomada de uma decisão 

sobre a impugnação administrativa assume carater de urgência; ------- 

6. Considerando que, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35º, 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, em circunstâncias 

excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível 

reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode 

praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua 

prática, sob pena de anulabilidade; --------------------------------- 

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

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

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

a) Considerando a urgência do presente assunto, deverá o Presidente 

da Câmara Municipal, ao abrigo da faculdade que lhe é reconhecida pelo 

no n.º 3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, 

julgar improcedentes as alegações invocadas pela concorrente “REPSOL”, 

no âmbito da impugnação administrativa deduzida contra o ato 

adjudicatório praticado no dia 2 de janeiro de 2015, não sendo o seu 
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mérito justificador da revogação do referido ato, de acordo com os 

termos e fundamentos evidenciados na parte II da presente proposta; 

b) Sequencialmente, e no estrito cumprimento, do retrocitado n.º 3, 

do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, deverá o 

presente assunto ser agendado para a primeira reunião do órgão 

executivo municipal realizada após a prática da decisão proposta na 

alínea anterior, em vista à ratificação de tal ato decisório, sob pena 

de anulabilidade; --------------------------------------------------- 

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

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

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

Chaves, 30 de janeiro de 2015. -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA, DATADO DE 2015.01.30 -------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor integral da presente informação. À 

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

DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. CASTANHEIRA 

PENAS, NA AUSENCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE 2015.01.30. ---------- 

Visto. Concordo. Com a estratégia procedimental proposta. ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, de 30.01.2015. 

Proceda-se em conformidade. ----------------------------------------- 

 

 

XI 

EMPRESAS MUNICIPAIS 

 

 

1. PROJETO DE PLANO DE INTERNALIZAÇÃO DA SOCIEDADE MARC, SA. - 

APROVAÇÃO ADMINISTRATIVA PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. PROPOSTA N.º 

11/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - INTRODUÇÃO e FUNDAMENTAÇÃO  -------------------------------------------- 

 Considerando a necessidade de dar seguimento à Proposta n.º 

122/GAPV/2012, em anexo (anexo I), a qual se dá aqui por reproduzida, 

que mereceu aprovação em reunião de Câmara e sessão da Assembleia 

Municipal de 17 e 28 de dezembro de 2012, respetivamente; ----------- 

 Considerando que, na sequência da mesma proposta e do n.º 1 do 

artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, em 23 de maio de 

2014, os acionistas da MARC deliberaram em assembleia geral a 

dissolução da sociedade (anexo II); --------------------------------- 

 Considerando que, nos termos do n.º 2.º do art.º 61.º compete aos 

órgãos municipais a deliberação de internalização e respetivos termos; 

 Considerando que, como modalidade para a dissolução/liquidação da 

MARC optou-se, conforme Proposta n.º 122/GAPV/2012, pela forma de 

transmissão global de todo o património (ativo e passivo), durante ou 

após a liquidação nos precisos termos previstos neste projeto, para o 

Município de Chaves, para o qual será, ainda, transferida toda a 

atividade da MARC, acompanhada de todos os equipamentos, imóveis e 

direitos sobre imóveis afetos à atividade da sociedade; ------------- 

 Considerando que a transmissão global, por implicar a 

internalização das atividades da MARC, deverá ser, nos termos 

previstos no n.º 12 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
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acompanhada do respetivo plano, que constitui o ANEXO VI da presente 

proposta. ---------------------------------------------------------------------- 
Assim, ------------------------------------------------------------- 

II – PRESSUPOSTOS LEGAIS ENQUADRADORES DO PROCEDIMENTO DE 

DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DA MARC, SA. ---------------------------------- 

1. PRAZO DA LIQUIDAÇÃO ---------------------------------------------- 

A liquidação terá lugar a 31 de maio de 201, conforme deliberação em 

assembleia geral de acionistas da MARC de 23 de maio de 2014, sem 

prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 150.º, do Código das Sociedades 

Comerciais (CSC). ------------------------------------------------------------- 
2. OPERAÇÕES PRELIMINARES DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO ---------------- 

Foram, para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 149.º do CSC, 

organizados e aprovados documentos de prestação de contas da 

sociedade, reportados à data da dissolução. ------------------------- 

Anexa-se (anexo III) as contas de dissolução da MARC, referentes a 

31/05/2014, aprovadas em Assembleia Geral a 25/07/2014 remetidas ao 

Município através de ofício da mesma data. -------------------------- 

3. PESSOAL/TRABALHADORES -------------------------------------------- 

Da internalização no Município das atividades da MARC não resulta a 

necessidade de cedência, ao Município, de trabalhadores porquanto as 

aludidas atividades serão prosseguidas por trabalhadores atualmente 

no Município. ------------------------------------------------------- 

4. ATIVO ------------------------------------------------------------ 

4.1. Por efeito da dissolução, serão adjudicados, ao Município, todos 

os ativos da sociedade à exceção de créditos e outros valores que 

possam eventualmente ser extintos por efeito de operações de 

liquidação realizadas pelo liquidatário. ---------------------------- 

4.2. De qualquer forma, ficará sempre garantida a transmissão, para o 

Município de Chaves, de todos os bens do ativo (imóveis, direitos 

sobre imóveis, equipamentos, créditos e outros direitos) que estejam 

afetos à prossecução da atividade da MARC, pelo que fica vedada, ao 

liquidatário, a realização de qualquer operação de liquidação que 

envolva estes bens, à exceção da outorga da escritura pública de 

transmissão para o Município dos direitos sobre os referidos imóveis 

e de todos os atos necessários à transmissão para o Município dos 

referidos bens e direitos. ------------------------------------------ 

4.3. Para cumprimento do objetivo definido no parágrafo anterior, a 

transmissão dos referidos ativos afetos à atividade da MARC, efetuar‐
se‐á com a aprovação do relatório final da liquidação, nos termos do 
qual serão os mesmos adjudicados ao Município de Chaves. ------------ 

5. PASSIVO ---------------------------------------------------------- 

5.1. Por efeito da dissolução será adjudicado ao Município de Chaves 

todo o passivo da sociedade à exceção dos débitos que possam 

eventualmente ser extintos por efeito de operações de liquidação 

realizadas pelo liquidatário. --------------------------------------- 

5.2. Será transmitido ao Município de Chaves o empréstimo a médio‐
longo/Prazo com o Millenium BCP operado através de contrato de 

transmissão singular de divida ao abrigo do artigo 581.º e seguintes 

do Código Civil, no âmbito do qual se transmite ao Município, que a 

aceita, com autorização expressa do BCP, banco credor, a divida para 

si emergente do financiamento em curso na MARC. --------------------- 

5.3. Nos termos do art.º 65.º-A aditado à Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, pelo art.º 51.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, o limite 

da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, não prejudica a assunção da dívida da empresa local, 

no caso de integração ou internalização da respetiva atividade. ----- 
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5.4. Acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo que, caso a integração ou 

internalização da atividade cause a ultrapassagem do limite de dívida 

referido no ponto anterior, o Município fica obrigado ao cumprimento 

do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro. --------------------------------------------------- 

6. CONTENCIOSO ------------------------------------------------------ 

6.1. Será transferida para o Município de Chaves, a totalidade dos 

créditos em contencioso cujos processos, declarativos ou executivos, 

não tenham sido concluídos, no decurso da liquidação, com a efetiva 

cobrança dos créditos, desistência ou transação, bem como aqueles que 

possam ser instaurados após a presente data. ------------------------ 

6.2. Será transferida, para o Município de Chaves, a totalidade das 

responsabilidades em contencioso cujos processos, declarativos ou 

executivos, não tenham sido concluídos, no decurso da liquidação. --- 

6.3. Uma vez adjudicados, ao Município de Chaves, os créditos contidos 

em processos judiciais em curso, este, como novo titular do direito 

ao crédito reclamado, deverá requerer a sua habilitação junto de cada 

processo pendente ou que já instaurados não tenha ocorrido ainda a 

citação. ----------------------------------------------------------- 

6.4. Relativamente às dívidas litigiosas o liquidatário deve acautelar 

os eventuais direitos do credor por meio de caução prestada nos termos 

previstos no Código de Processo Civil. ------------------------------ 

7. CONTRATOS EM VIGOR ----------------------------------------------- 

Considerando que, com a dissolução da sociedade, determina‐se a 

transmissão global de todo o património (ativo e passivo), durante ou 

após a liquidação, nos exatos termos previstos neste projeto, para o 

Município de Chaves, para o qual será, ainda, transferida toda a 

atividade da MARC, deverá o Liquidatário, no decurso da liquidação, 

gerir todos os contratos em vigor, por forma a: i) transferir para o 

Município a posição contratual da MARC em todos os contratos cujos 

objetos sejam do interesse para a prossecução da atividade 

transmitida; ii) rescindir todos os contratos que, não se enquadrando 

na alínea anterior, também não sejam necessários no período de 

liquidação e iii) gerir, até final, os contratos que, sendo necessários 

no período de liquidação, em relação aos quais possa ser invocada a 

sua caducidade durante tal período. --------------------------------- 

8. IMPACTO FISCAL --------------------------------------------------- 

Os efeitos da dissolução e das operações decorrentes da liquidação 

poderão conduzir à verificação de diversos atos tributários de impacto 

fiscal variável, que importa prever e acautelar. Assim, no caso da 

dissolução e liquidação prevista para a MARC, temos: ---------------- 

a) IMT/IMPOSTO DO SELO -------------------------------------------- 

A transmissão do imóvel correspondente ao mercado para a esfera 

jurídica do Município de Chaves, por efeitos da adjudicação na 

liquidação da “MARC”, está sujeita a tributação em sede de IMT e de 

Imposto do Selo, de cujo pagamento, porém, o Município estaria desde 

logo isento, nos termos da alínea a) do artigo 6.º dos respetivos 

Códigos. ----------------------------------------------------------- 

Acresce, porém, no caso vertente, que sendo tal aquisição pelo 

Município, efetuada no âmbito da transmissão de um património 

suscetível de constituir um ramo de atividade independente, não será, 

para efeitos tributários e com as devidas consequências, considerada 

uma transmissão, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 3.º do CIVA, 

como adiante referido relativamente ao IVA. ------------------------- 

b) MAIS VALIAS ---------------------------------------------------- 

O valor do imóvel tem, nas contas de liquidação, um valor líquido 

contabilístico de 5.138.038,70 € (cinco milhões, cento e trinta e oito 



                                                                F. 142 

                                                                  _____________________ 
 

mil euros e setenta cêntimos). -------------------------------------- 

O prédio será adjudicado ao Município, no processo de liquidação da 

MARC, em resultado da transmissão global, cujo valor não deverá ser 

inferior ao valor patrimonial tributário. --------------------------- 

c) IVA ------------------------------------------------------------ 

A dissolução da sociedade MARC será efetuada na modalidade da 

adjudicação de todos os ativos e passivos para o Município de Chaves, 

destacando‐se a efetiva transferência da sua atividade. ------------- 
Nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA “não são consideradas 

transmissões a título oneroso ou gratuito do estabelecimento 

comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que 

seja suscetível de constituir um ramo de atividade independente, 

quando, em qualquer dos casos, o adquirente seja, ou venha a ser, pelo 

facto da aquisição, um sujeito passivo do imposto de entre os referidos 

na al. a) do n.º 1 do artigo 2.º.” ---------------------------------- 

Por outro lado, o Município, que já é um sujeito misto de IVA, irá 

afetar os estabelecimentos que integram a atual atividade da MARC ao 

sector que confere direito à dedução do IVA. ------------------------ 

Nessa medida, e tendo em consideração o disposto no n.º 4 do artigo 

3.º do CIVA, ficará esta transmissão, para o Município, do imóvel 

afeto à atividade da MARC abrangida pela norma de delimitação negativa 

da incidência prevista no referido n.º 4 do artigo 3.º do CIVA e, 

deste modo, não haverá que proceder às regularizações a que alude o 

n.º 5 do artigo 24.º do mesmo Código, por se considerar que o imóvel 

continua afeto ao mesmo fim empresarial que tinha antes da transmissão 

e na medida em que o adquirente é, ou passa a ser, sujeito passivo do 

imposto por essa atividade. ----------------------------------------- 

Acresce referir que, para que sejam indiscutivelmente cumpridos os 

pressupostos e requisitos do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA, é imperativo 

que se mostrem reunidos cumulativamente os seguintes requisitos: ---- 

a) Cessão a título oneroso ou gratuito; --------------------------- 

b) Do estabelecimento comercial ou industrial, ou da totalidade de 

um património (uma unidade económica  complexa – universalidade de 
facto ou de direito – englobando a cedência dos elementos corpóreos e 

 incorpóreos) ou de uma parte dele; --------------------------------- 
c) Que seja suscetível de constituir um ramo de atividade 

independente; ------------------------------------------------------ 

d) Devendo o adquirente ser, ou tornar‐se, por via da aquisição, um 
sujeito passivo do imposto. ----------------------------------------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

1. Face ao que precede, na sequência da deliberação de dissolução da 

assembleia geral de acionistas do MARC de 23 de maio de 2014 e, no 

seguimento das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal de 17 e 28 de dezembro de 2012, respetivamente, proponho:-- 

A. Que a Câmara Municipal adote deliberação consubstanciada na 

aprovação dos termos da transmissão global supra sintetizados bem como 

o plano de internalização anexo, tudo no âmbito do procedimento legal 

de dissolução da empresa MARC, SA; ---------------------------------- 

B. Em caso afirmativo, deverá, a presente proposta ser agendada para 

a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar durante 

o  mês em curso, em vista ao seu ulterior e legal sancionamento 

administrativo, por parte do aludido órgão deliberativo municipal; -- 

C. No estrito cumprimento do disposto no nº3, do Artigo 61º, da Lei 

nº 50/2012, de 31 de agosto, as deliberações que vierem a ser tomadas 

sobre o presente assunto, nos termos anteriormente sugeridos, deverão 

ser comunicadas, no prazo de 15 dias, à Direção-Geral das Autarquias 
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Locais e à Inspeção-Geral de Finanças, incluindo o plano de 

internalização constante do Anexo VI; ------------------------------- 

D. Por último, em vista à adequada operacionalização da presente 

proposta, mais se propõe a aprovação da minuta anexa (Anexo IV) 

relativa ao contrato de transmissão singular de divida ao abrigo do 

artigo 581.º e seguintes do Código Civil, no âmbito do qual se 

transmite ao Município o empréstimo de médio e longo prazo; --------- 

E. O referido contrato, depois de aprovado pelos órgãos 

administrativos da autarquia (Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal), e outorgado pelo Presidente da Câmara Municipal, deverá 

ser submetido, nos termos legais, ao procedimento de fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas para obtenção de visto. ---------------- 

2. Para efeitos do disposto na parte final do n.º 5 do art.º 49.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro anexa-se (anexo V) a Ficha do 

Município relativa ao 4.º trimestre de 2014. ------------------------ 

Chaves, 10 de fevereiro de 2015. ------------------------------------ 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

Anexo I: ------------------------------------------------------------ 

- Deliberação Camararia de 17/12/2012; ------------------------------ 

- Deliberação da Assembleia Municipal de 27/12/212; ----------------- 

Anexo II: ----------------------------------------------------------- 

- Deliberação da Assembleia Geral da MARC de 23/05/2014; ------------ 

Anexo III: ---------------------------------------------------------- 

- Contas da dissolução da MARC, SA; --------------------------------- 

- Demonstrações financeiras/2014; ----------------------------------- 

- Certificação legal das contas e relatório e parecer do fiscal único; 

Anexo IV: ----------------------------------------------------------- 

- Contrato de transmissão de divida da MARC para o Município de Chaves 

(Minuta); ---------------------------------------------------------- 

Anexo V: ------------------------------------------------------------ 

- Ficha do Município relativa ao 2º Trimestre de 2014, nos termos do 

disposto na parte final do n.º 5 do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro. ------------------------------------------------------ 

Anexo VI: ----------------------------------------------------------- 

- Plano de Internalização. ------------------------------------------ 

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

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

Dr. Francisco Melo, para, verbalmente, tecer os seguintes comentários: 

1 – O Partido Socialista entende que a Autarquia deve responsabilizar-

se pelos encargos que assume, direta ou indiretamente, em qualquer 

projeto em que esteja envolvida. ------------------------------------ 

2 – As dívidas são para honrar, lamentando, no entanto, o facto da 

dívida ser, na situação em apreciação, bastante significativa. ------ 

3 – Não vota favoravelmente a internalização da empresa “MARC, S.A.”, 

considerando que a dívida que a sua administração acumulou é muito 

elevada, provocando consequências negativas na situação financeira da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

O seu sentido de voto pretende demonstrar o desacordo com a gestão que 

gerou uma dívida de 3,4 milhões de euros e cento e vinte mil euros de 

juros por pagar. ---------------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

tecer os seguintes comentários adicionais: -------------------------- 
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1 – A dívida da empresa “MARC, S.A”, resulta do empréstimo bancário 

contraído no início do projeto, considerando que a empresa não tinha 

capitais próprios para o seu desenvolvimento. ----------------------- 

2 – A reutilização dos equipamentos construídos não gerou as mais 

valias/rentabilidade indispensáveis que permitissem suportar o serviço 

da dívida. ---------------------------------------------------------- 

3 – A gestão da empresa, para além desta situação, foi criteriosa, 

nomeadamente com a contratação de pessoal, tendo a mesma apenas dois 

funcionários que não serão integrados no mapa de pessoal da autarquia. 

4 – O erro registado esteve sobretudo na deficiente avaliação das 

potencialidades do Mercado Abastecedor face ao investimento realizado. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção 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 referida proposta. Proceda-

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

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – MONITORIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2014. INFORMAÇÃO 5/DGF/2015. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento Legal:--------------------------------------------- 

a) Na sequência da aprovação, pelo órgão executivo em 24 de Setembro 

de 2012 e respetivo sancionamento pelo órgão deliberativo em sua sessão 

de 26 de Setembro de 2012, da proposta nº 90/GAPV/2012, veio a ser 

celebrado um contrato de empréstimo com o Estado Português, no valor 

total de 7.873.426,62€, no âmbito do PAEL – Programa de apoio à 

Economia Local, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto e Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro;- 

b) A criação do PAEL tem por objeto a regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de 

março de 2012, abrangendo todos os pagamentos dos municípios, 

independentemente da sua natureza comercial ou administrativa; ------ 

c) O município promoveu a adesão ao Programa II do PAEL, o qual 

integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 

31 de março de 2012 e que não se encontravam abrangidos por um plano 

de reequilíbrio financeiro nem se encontravam em situação de 

desequilíbrio estrutural a 31 de dezembro de 2011; ------------------ 

d)  O pedido de adesão ao PAEL veio a ser acompanhado pelo 

obrigatório Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal, cuja duração é equivalente 

à duração do empréstimo, tendo contemplado um conjunto de medidas 

específicas e quantificadas tendo em vista a redução e racionalização 

de despesa corrente e de capital, a existência de regulamento de 

controlo interno, a otimização de receita própria e a intensificação 

do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL.- 



                                                                F. 145 

                                                                  _____________________ 
 

e) Nos termos e para os efeitos previstos na al. a), do artº 12 da 

Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto, dever-se-á promover a divulgação, 

para acompanhamento e monitorização do PAEL, à Assembleia municipal, 

trimestralmente e através de informação prestada pela Câmara 

municipal, integrando a avaliação do grau de execução dos objetivos 

previstos no plano, bem como qualquer outra informação considerada 

pertinente. -------------------------------------------------------- 

II – Acompanhamento e Execução: ------------------------------------- 

a) No cumprimento do estabelecido na al. a), do artº12, da Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto, é prestada a seguinte informação relativa à 

execução do PAEL: --------------------------------------------------- 

O montante global do empréstimo contratado = 7.873.426,62€ (Sete 

milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis 

euros e sessenta e dois cêntimos) veio a ser aplicado, de acordo com 

Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo (anexa ao 

respetivo contrato), à regularização das faturas nela constante e por 

ordem decrescente de maturidade da dívida. -------------------------- 

b) A execução das medidas implementadas pelo PAF, referentes ao 4º 

trimestre de 2014 – anual, é traduzida em quadro anexo, sendo que a 

sua aplicação e monitorização de execução é equivalente à duração do 

empréstimo (14 anos), salientando-se os seguintes indicadores: ------ 

i. Receita: ------------------------------------------------------ 

 Na medida identificada como B1.1 – verifica-se um acréscimo de 

146.315,55€, no período em análise face ao período homólogo de 2011, 

resultante da atualização do tarifário (ERSAR) e recuperação de 

dívidas de clientes referentes à componente “água, saneamento e 

resíduos”; --------------------------------------------------------- 

 Na medida identificada como B1.2 – verifica-se um acréscimo de 

7.027,23€, no período em análise face ao período homólogo de 2011, 

resultante de maior cobrança de “Taxas, Multas e outras Penalidades”;- 

 Relativamente à medida B1.3, na sequência de procedimento por 

hasta pública atinente à alienação dos imóveis identificados, mediante 

recurso a hasta pública, não se manifestou vontade do mercado quanto 

à sua aquisição, pelo que não se regista valor no período em análise;- 

 Quanto à receita arrecadada pelo lançamento de derrama regista-

se um aumento de 7.815,99€, face ao período homólogo de 2011; ------- 

 Não foi concretizada a arrecadação de verba proveniente de 

“Rendimentos de Propriedade” dos Imóveis identificados (Cine-Teatro, 

Parque Empresarial, Casa Mortuária e MARC), na sequência de 

diligências efetuadas para o seu arrendamento, não se registando valor 

no período em análise; ---------------------------------------------- 

i. Despesa: ------------------------------------------------------ 

 Verifica-se um aumento, do lado da despesa identificada sob o 

código B.2.4, relativamente ao pagamento de despesas com aquisição de 

serviços num valor de 11.786.808,13€, face a igual período de 2011, 

resultante do empréstimo para saneamento financeiro contratualizado e 

destinado a pagar dívidas de curto prazo, designadamente prestação de 

serviços de abastecimento de água e saneamento (ATMAD) e Recolha e 

tratamento de resíduos (RESINORTE); --------------------------------- 

 No item sob o código B2.5, verifica-se um aumento de pagamento 

de subsídios e outras comparticipações financeiras, atribuídos em ano 

anteriores, em 49.273,51€, face ao mesmo período do ano de 2011; ---- 

 Sob o item B3.6, verifica-se um acréscimo de 3.649.114,56€, no 

pagamento de encargos decorrentes de empreitadas e obras públicas, 

face ao período homólogo de 2011, tendo em conta o encerramento de 
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projetos de índole comunitária, cuja exigência financeira no final do 

ano se revelou significativa. --------------------------------------- 

 No indicador identificado sob o código B3.7, não se verificou, 

neste trimestre, amortização de capital, decorrente do acordo de 

pagamento celebrado com o Estado Português, no âmbito das 

expropriações efetuadas para a Chaves Polis, uma vez que tal plano não 

previa qualquer amortização no período em análise. ------------------ 

 Em “outras medidas”, sob o item B3.8, encontrava-se prevista uma 

redução de receita de água/saneamento, decorrente do processo de 

verticalização/integração perspetivado para ocorrer em 2013; não 

estando ainda concluídos todos os procedimentos inerentes a tal 

integração, não se registam movimentos no atual período; ------------ 

 Em “serviço da dívida “ (juros + amortizações de empréstimos), 

registou-se uma diminuição de 317.527,34€, face ao mesmo período de 

2011, decorrente do pagamento de encargos referentes a empréstimos 

bancários, de acordo com os correspondentes planos de amortizações e 

juros. ------------------------------------------------------------- 

c) No cumprimento do aludido artº 12º, dever-se-á dar conhecimento 

à Assembleia Municipal, do teor da presente informação, a título de 

monitorização e acompanhamento, sob proposta do órgão executivo. ----

Chaves, 6 de janeiro de 2015 ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.)----------------------------------------- 

Anexos: quadro 1 e quadro anual ------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.02.10. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO/ RELATÓRIO DE ANÁLISE 

DAS PROPOSTAS. INFORMAÇÃO N.º04/DGF/2015. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. De acordo com o disposto na informação/proposta nº03/DGF/2015, de 

26 de janeiro de 2015, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais, a qual se anexa à presente 

proposta, procedeu, a Divisão de Gestão Financeira, à consulta para 

contratação de empréstimo, a curto prazo, no montante até 

1.000.000,00€, com as seguintes condições: -------------------------- 

 Natureza do empréstimo: curto prazo;---------------------------- 

 Valor de financiamento a obter: montante até 1.000.000,00€;----- 

 Prazo de vencimento/reembolso: até 31/12/2015;------------------ 

 Condições de remuneração: indexante para referência da taxa de 

juro deverá ser Euribor a 1 ou a 3 meses;---------------------------- 

 Prazo de utilização e diferimento: até 31/12/2015;-------------- 

 Prazo de validade das propostas: 60 dias (mínimo).-------------- 
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2.  Para o efeito, o Município entendeu consultar as seguintes 

instituições bancárias, domiciliadas no Concelho, tendo em vista a 

apresentação de proposta tendente à adjudicação dos serviços 

financeiros pretendidos e de acordo com o documento preliminar, 

elaborado pelo Município, disciplinador das condições gerais e 

especiais do contrato a celebrar: ----------------------------------- 

e) Banco Internacional do Funchal;--------------------------------- 

f) Banco Bilbao Viscaya Argentaria;-------------------------------- 

g) Banco Nacional de Crédito Imobiliário;-------------------------- 

h) Banco Português de Investimento;-------------------------------- 

i) Banco Português de Negócios;------------------------------------ 

j) Caixa Geral de Depósitos;--------------------------------------- 

k) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo;-------------------------------- 

l) Banco Finibanco;------------------------------------------------ 

m) Banco Millennium BCP;------------------------------------------- 

n) Banco Montepio Geral;------------------------------------------- 

o) Banco Santander;------------------------------------------------ 

p) Novo Banco.----------------------------------------------------- 

3. De entre as instituições convidadas, apenas o Banco Santander, a 

Caixa Geral de Depósitos e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, decidiram 

apresentar proposta, pelo que, em vista a garantir a adequada 

comparabilidade das mesmas, foi elaborado um quadro sinóptico, no qual 

se encontra vertida toda a informação financeira, tida como essencial, 

para permitir a determinação do seu mérito, para efeitos de 

adjudicação, documento que se encontra anexo à presente proposta e que 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos. ----- 

4.  Face ao exposto, afigura-se a proposta do Banco Santander como a 

mais vantajosa para o Município atendendo ao spread e restantes 

condições apresentadas, designadamente a total isenção de comissões, 

comparativamente às propostas apresentadas pelas outras instituições 

bancárias, de acordo com o quadro sinóptico apresentado.------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------   

1. Considerando que, nos termos da alínea b), n.º1 do art.º4º e do 

art.º 25º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a contratação de empréstimos, devendo ser acompanhada de 

informação sobre as condições praticadas em, pelo menos três 

instituições de crédito, bem como mapa demonstrativo da capacidade de 

endividamento municipal. -------------------------------------------- 

2. Assim, com base em tal credencial legal, sugere-se, em resultado 

da análise demonstrada, em quadro sinóptico anexo à presente proposta 

apresentada, a adopção da seguinte estratégia de atuação: ----------- 

a) Que seja, superiormente, autorizada a adjudicação ao Banco 

Santander, a contração de empréstimo de curto prazo, no montante até 

1.000.000,00€, a utilizar durante o exercício, em curso, e amortizar, 

integralmente, até 31/12/2015;--------------------------------------- 

b) Caso a presente informação/proposta venha a merecer acolhimento 

superior, por parte do Senhor Presidente da Câmara, dever-se-á 

promover o agendamento deste assunto, para a próxima reunião ordinária 

do executivo municipal, a ter lugar no dia 13/02/2015;--------------- 

c) Registando-se a aprovação deste assunto, por parte do órgão 

executivo municipal, nos termos configurados na alínea anterior, 

deverá o mesmo, nos termos legais, ser agendado, para a próxima sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar durante o mês em curso, 

em vista ao seu sancionamento administrativo por parte do mencionado 

órgão municipal deliberativo;---------------------------------------- 
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d) Confirmando-se a aprovação de tais decisões administrativas, nos 

termos das anteriores alíneas b) e c), dever-se-ão remeter, às 

instituições bancárias interessadas, as competentes notificações, 

sobre a decisão final de adjudicação do respectivo contrato, 

acompanhadas do quadro sinóptico sintetizador da avaliação das 

propostas patenteadas, tudo, em vista à celebração do respectivo 

contrato, sendo, para o efeito, dispensada a realização de audiência 

dos interessados, nos termos do art.º 103º do CPA, considerando a 

urgência associada à tomada de decisão, em sede da próxima sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar no próximo dia 25 de 

fevereiro de 2015; -------------------------------------------------- 

e) Após a devida e legal aprovação do clausulado do contrato de 

empréstimo de curto prazo, a celebrar com a entidade adjudicatária, 

no caso, Banco Santander, procedimento antecedido de prévia aprovação 

administrativa da respetiva minuta, por parte do executivo municipal, 

deverá, o senhor Presidente da Câmara, em representação da Autarquia, 

ficar legitimado a proceder à sua autorga;--------------------------- 

f) No âmbito da execução financeira do mencionado contrato, dever-

se-á ponderar a disponibilização gradual, em função das necessidades 

de tesouraria, das verbas atinentes ao pagamento de despesas de cariz 

urgente e decorrentes de compromissos assumidos, até ao montante de 

1.000.000,00€, por forma a que o mesmo seja reembolsado, 

integralmente, até ao final do corrente exercício económico.--------- 

Anexos:------------------------------------------------------------- 

Informação nº 3/DFG/2015 --------------------------------------------  

Quadro sinóptico comparativo ---------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.06. -------------------------------------------------------- 

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

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, começando por referir que a 

celebração de empréstimos desta natureza – Curto prazo – suscita 

algumas dúvidas, até porque o valor do empréstimo a contrair poderá 

não ser utilizado. -------------------------------------------------- 

Todavia, registou a sua estranheza pelo facto da receita do IMI ter 

aumentado e, bem assim, as receitas arrecadadas com o fornecimento de 

água, facto que significa um aumento das disponibilidades financeiras 

da autarquia, situação financeira, aparentemente, contraditória com o 

aumento do valor do empréstimo, a curto prazo, a contrair, 

comparativamente a anos económicos anteriores. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção 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 referida proposta. Proceda-

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

 

 

2.3. LEI Nº8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 

PAGAMENTOS EM ATRASO. LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 

INFORMAÇÃO Nº3/SC/2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 
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- Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do 

artigo 6º da lei nº8/2012 de 21 de fevereiro e em reforço do 

consentimento legal previsto no artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 

8 de junho, a Assembleia Municipal aprovou a autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, nos seguintes casos: -----------------------------------  

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

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do 

Plano;-------------------------------------------------------------- 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------- 

- Considerando que, em todas as sessões do órgão deliberativo, deverá 

ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos 

ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 18 de dezembro de 2013. -- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que seja dado conhecimento ao órgão executivo municipal, em sede 

da próxima reunião ordinária, da listagem enunciada, e cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido, denominada “Listagem de 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia Municipal”; ---------------------- 

b) Sequencialmente, e dando execução ao ato de autorização genérica 

prestado, oportunamente, pela Assembleia Municipal, sobre a matéria 

em apreciação, deverá o mesmo documento ser levado ao conhecimento do 

aludido órgão deliberativo na sua próxima sessão ordinária, a ter 

lugar no mês de fevereiro. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 09 de fevereiro de 2015 ------------------------------------ 

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

Susana Borges)------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.02.09. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.02.10.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.4. LEI Nº8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 

PAGAMENTOS EM ATRASO. LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 

INFORMAÇÃO Nº4/SC/2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------- 
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1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do 

artigo 6º da lei nº8/2012 de 21 de fevereiro e em reforço do 

consentimento legal previsto no artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 

8 de junho, a Assembleia Municipal aprovou a autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, nos seguintes casos:------------------------------------  

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do 

Plano;-------------------------------------------------------------- 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos.-------------------------------------------- 

- Considerando que, em todas as sessões do órgão deliberativo, deverá 

ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos 

ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 17 de dezembro de 2014, 

aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2015.- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte:------ 

a) Que seja dado conhecimento ao órgão executivo municipal, em sede 

da próxima reunião ordinária, da listagem enunciada, e cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido, denominada “Listagem de 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia Municipal”; ---------------------- 

b) Sequencialmente, e dando execução ao ato de autorização genérica 

prestado, oportunamente, pela Assembleia Municipal, sobre a matéria 

em apreciação, deverá o mesmo documento ser levado ao conhecimento do 

aludido órgão deliberativo na sua próxima sessão ordinária, a ter 

lugar no mês de fevereiro. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 09 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.02.09. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.02.10.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SEGUROS. ARTIGO 75º DA LEI 82-B/2014, 

DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº2/SC/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 -------------- 
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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 nº 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 

nº66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 

contraparte. ------------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: - 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----- 

1. Considerando que, na sequência do Concurso Público nº01/SC/2014 – 

prestação de serviços na área de seguros, veio o ser formalizado, no 

dia 04 de abril de 2014, o contrato entre o Município de Chaves e a 

Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A; ---------------------------- 

2. Considerando que o referido contrato termina agora o seu prazo no 

dia 24 de março de 2014, tendo no entanto a possibilidade de renovação 

por mais um ano; ---------------------------------------------------- 

3. Considerando que, no dia 26 de novembro de 2014, a empresa “Axa 

Portugal, Companhia de Seguros, S.A.”, através de ofício, veio 

denunciar o contrato de prestação de serviços na área de seguros 

celebrado com o Município de Chaves, cumprindo assim o prazo de pré-

aviso previsto no artigo 12º do caderno de encargos e artigo 8º do 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, após um levantamento sistemático de todos os 

contratos de seguro celebrados com este Município para os diversos 

ramos, dever-se-á proceder à abertura de procedimento adequado, 

tendente à adjudicação da carteira de seguros do Município de Chaves;- 

5. Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção de 

celebrar um contrato de aquisição de serviços na área de seguros, para 

vigorar durante o período de 9 meses; ------------------------------- 

6. O valor estimado do contrato em causa é de aproximadamente 

68.908,00 (sessenta e oito mil novecentos e oito euros). ------------ 

7. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser promovido o procedimento de Ajuste Direto, com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. -------- 
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8. 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. --------------------------- 

9. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

10. 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. -------------------- 

11. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento 

orçamental, muito concretamente, nas rubricas 020212 e 01030901. ---- 

12. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do nº6, do artigo 75º, da Lei nº82-B/2014, de 31/12, 

verifica-se que a presente prestação de serviços já teve uma redução 

em 2014 de 12%, no procedimento “Concurso Público nº1/SC/2014” e neste 

momento vai sofrer outra redução de 10%, conforme se pode verificar 

na fórmula em anexo, assim, o valor base previsto já teve em conta a 

redução remuneratória. ---------------------------------------------- 

O valor estimado do contrato a celebrar em 2015 é superior ao do ano 

anterior, uma vez que houve aumento do número de viaturas e aumento 

do número de edifícios a segurar. ----------------------------------- 

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, parecer 

prévio favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição 

de serviços na área de seguros, para vigorar durante o período de 9 

meses, até final de dezembro de 2015, encontrando-se, no caso 

individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 

6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12. ------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 05 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica ---------------------------------------------- 

Susana Borges) ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.02.06. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.02.06.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.09. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.6. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82/B/2014, DE 
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31/12 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O EDIFICIO 

DO MUSEU NADIR AFONSO. INFORMAÇÃO DDSC Nº27/ANO 2015. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio--------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar contrato de prestação 

de serviços para a segurança e vigilância do Edifício do Museu Nadir 

Afonso, pelo período de 6 meses, das 0h00 às 08h00; ----------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 12.000,00 €. --------- 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ------- 

4.O recurso ao procedimento ajuste direto justifica-se pelo fato de o 

contrato de serviços a celebrar, apresentar um valor inferior a 

75.000,00 €. ------------------------------------------------------- 

5. Sendo certo que: ------------------------------------------------ 

a) O Município de Chaves não dispõe de recursos técnicos suficientes 

e credenciados para assegurar a segurança e vigilância do Edifico do 

Museu Nadir Afonso; ------------------------------------------------ 

b) A presente prestação não foi objeto de consulta ao INA face à 

especificidade da contratação - Prestação de serviços de segurança e 

vigilância para o Edifício do Museu Nadir Afonso, tendo em conta que 

esses serviços são prestados por pessoas coletivas, devidamente 

habilitadas e credenciadas para realizarem tais tarefas; ------------ 
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c) Que se prevê a entrega da obra por parte do Empreiteiro, no final 

do mês de fevereiro e que o edifício a partir dessa data ficará sem 

vigilância; -------------------------------------------------------- 

d) De forma a assegurar a vigilância do Edifico do Museu Nadir Afonso, 

durante a preparação do procedimento concursal, através de um concurso 

público de prestação de serviços e vigilância para os diversos 

equipamentos municipais, nomeadamente, tesouraria, serviços 

operativos, etc, é necessário recorrer ao procedimento ajuste direto 

para garantir a mesma; --------------------------------------------- 

6. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------- 

8. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.25.99. ------------------------------------------------------- 

9. Não se procederá à aplicação da redução remuneratória, uma vez que 

é o primeiro contrato de prestação de serviços para segurança e 

vigilância de equipamentos municipais a que o Município irá proceder.  

III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(LOE 2015), celebrar contrato de prestação de serviços para a segurança 

e vigilância do Edifício Museu Nadir Afonso, pelo período de 6 meses, 

das 0h00 às 08h00, encontrando-se, no caso individual e concreto, 

reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31/12. -------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade 

sugerir a seguinte metodologia: ------------------------------------ 

a) O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para deliberação;  

b) Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão 

Financeira. -------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 06 de fevereiro de 2015 ------------------------------------ 

O Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social Cultural -------------- 

(Eng.º Carlos França) ---------------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.02.10.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se 

em conformidade com o teor da mesma. -------------------------------- 

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

“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia 

municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas 

relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------- 

Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a 

expropriar, no âmbito do programa “Polis”. -------------------------- 

Para já arrancasse com uma despesa de 12.000,00 euros mais IVA, em 

seis meses, sendo certo que quando o equipamento estiver a trabalhar 

em pleno, só nos serviços de vigilância, a despesa a realizar será uma 

“pipa de massa”.” --------------------------------------------------- 

 

 

2.7. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO INTEGRAL DO RELVADO NATURAL 

DO ESTÁDIO ENG.º BRANCO TEIXEIRA. ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, 

DE 31/12. INFORMAÇÃO Nº6/DDSTC/2015. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de Abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

prestação de serviços para a manutenção integral do relvado natural 

do Estádio Eng.º Branco Teixeira, para vigorar durante um ano. ------ 
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2. O valor máximo estimado do contrato em causa é 49.140,00 € 

(quarenta e nove mil e cento e quarenta euros), acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento de ajuste direto, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ----- 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se por o 

Município de Chaves não possuir na presente data, recursos humanos e 

materiais (maquinaria especializada), passíveis de garantir a execução 

dos serviços em causa. ---------------------------------------------- 

5. Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de 

serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da 

execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

6. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objecto do contrato. ------------------- 

7. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 02 02 

25 99. -------------------------------------------------------------- 

8. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços 

não excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 

3.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro. ------------------------- 

9. Atendendo ao disposto nas 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 um 

contrato com idêntico objecto, assim é necessário, proceder-se à 

redução remuneratória de 10% sobre o valor total do contrato celebrado 

anteriormente, cujo valor total é de 54.600,00€ (cinquenta e quatro 

mil e seiscentos euros) conforme previsto no artigo 2º da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro. ----------------------------------------- 

10. Considerando que o contrato de aquisição de serviços, em causa, 

implica a assunção de encargos plurianuais, o presente pedido de 

parecer encontra-se instruído com a respetiva autorização de assunção 

de encargos. -------------------------------------------------------- 

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 do contrato de 

prestação de serviços para a manutenção integral do relvado natural 

do Estádio Eng.º Branco Teixeira, para vigorar durante um ano, 

encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 

requisitos previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31/12. ----------------------------------------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 10 de Fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Salomé Carneiro, Eng.ª) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TURISMO 

E COOPERAÇÃO, ARQ. AGOSTINHO PIZARRO DE 2015.02.10. ----------------- 

Visto. Concordo. ---------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.02.10.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezoito horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


