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Nº 05  –  Reunião  Ordinária  da 

Câmara   Municipal   de   Chaves 

                                    Realizada no dia 27 de fevereiro 

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

Aos vinte e sete 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. 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 doze horas 

e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada do dia vinte e quatro de fevereiro do corrente 

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR, JOÃO CARLOS ALVES NEVES ------------  

O Senhor Vereador, João Carlos Alves Neves, não esteve presente na 

reunião ordinária do executivo camarário, em virtude de se encontrar 

doente. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. ------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, disponibilizando para consulta, em cumprimento do 

requerimento datado do dia 26 de fevereiro de 2015, apresentado pelo 

Senhor Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, que abaixo se transcreve:  --------------------------------- 

“Considerando o desconhecimento do procedimento de licenciamento nº. 

12/99, em nome de Lucrécia Adelaide Vilhena Pereira, sobre o qual 

recaiu um despacho do Sr. Vereador no dia 11/02/2015. --------------- 

Requerer-se que o processo esteja disponível na próxima reunião de 

câmara para o exercício de acompanhamento de competência delegada.”-- 

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

Na sequência da consulta do supra mencionado processo, pelo Senhor 

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

e tendo em conta as dúvidas, por este apresentadas, muito concretamente 

sobre os dados insuficientes referentes ao local da obra, bem assim 

como no âmbito da informação técnica constante no processo, o mesmo 

será devolvido à unidade orgânica responsável pela matéria para 

esclarecimento. ----------------------------------------------------   

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

Usou novamente da palavra o Senhor Presidente da Câmara, para dar 

conhecimento e facultar cópia, ao Executivo Municipal, dos seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 
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- Ofício da Gestão de Equipamentos do Município de Chaves EM SA, com 

o registo de entrada nos serviços administrativos nº. 1738, e referente 

a alteração do Fiscal único efetivo, por troca como fiscal único 

suplente; ---------------------------------------------------------- 

- Ofício referência CPCJ-CHV/94/2015, produzido pela Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, e referente ao relatório anual de 

atividades de 2014 e modelo de recolha de dados 2014 – caraterização 

processual. -------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo de todos os 

documentos acima identificados. ------------------------------------- 

 

 

 

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

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

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

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

verbalmente, ao Senhor Presidente da Câmara, informação sobre o 

seguinte assunto relacionado com a atividade municipal: ------------- 

Estrutura e organização dos serviços municipais: --------------------  

Considerando que a estrutura e organização dos serviços municipais, 

em vigor, já foi aprovada, há vários anos, deverá ser prestada, pelo 

Senhor Presidente da Câmara, em sede de uma próxima reunião ordinária 

do Executivo, a seguinte informação: -------------------------------- 

a)Avaliação da reforma organizacional municipal promovida e seu 

impacto na melhoria do funcionamento dos serviços municipais, com a 

indicação das eventuais melhorias registadas na qualidade dos serviços 

prestados ao cidadão; ----------------------------------------------- 

b) Ponderação sobre a eficácia e eficiência de tal reforma 

organizacional dos serviços, no que diz respeito à gestão de recursos 

financeiros e humanos afetos às diversas unidades orgânicas 

existentes, sendo, nomeadamente, avaliada a eventual diminuição dos 

custos administrativos relacionados com o funcionamento da estrutura 

organizacional. ---------------------------------------------------- 

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

Na sequência do pedido de informação acima exarado, o Senhor Presidente 

da Câmara, referiu, sobre a matéria, que se encontra em preparação uma 

proposta tendo, precisamente, como objeto a introdução de ajustamentos 

à estrutura dos serviços municipais, embora mantendo a mesma matriz 

organizacional. ---------------------------------------------------- 

Tal proposta será, nos termos legais, devidamente apreciada e votada 

pelo executivo municipal, sendo certo que tal iniciativa irá permitir, 

seguramente, dar resposta aos esclarecimentos solicitados, sobre a 

matéria, pelo Vereador Dr. Francisco Melo. -------------------------- 

 

 

IV - 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 

solicitar, verbalmente, ao Senhor Presidente da Câmara, informação 

sobre os seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal: - 

1 – Parcómetros: ---------------------------------------------------- 

A matéria relacionada com a gestão do estacionamento de viaturas no 

domínio público municipal – parcómetros -, foi abordada, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, na Assembleia Municipal realizada, no dia 25 de 
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fevereiro de 2015, nomeadamente no que concerne à ação de fiscalização 

protagonizada pela “ASAE”. ------------------------------------------ 

No entanto, deverá, o Senhor Presidente da Câmara, facultar, em tempo 

oportuno, informação do impacto associado a tal ação de fiscalização 

no regular funcionamento de tal sistema de estacionamento público. -- 

2 – Fundação “Nadir Afonso”: ---------------------------------------- 

Tendo em atenção as recentes informações, publicamente, prestadas, 

sobre a matéria, pelo Senhor Presidente da Câmara, parece evidente que 

existem algumas indecisões na condução da estratégia a desenvolver, 

no âmbito da criação e consolidação do projeto cultural centrado na 

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

Neste contexto, considerando a relevância deste dossiê para o 

desenvolvimento cultural do concelho, é sua convicção que tais dúvidas 

ou hesitações sejam, rapidamente, removidas, sendo acauteladas, com 

total transparência e segurança, todas as medidas organizacionais e 

de funcionamento indispensáveis ao sucesso de tal projeto cultural.--

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

Na sequência da intervenção que antecede, da vereadora do Partido 

Socialista, Dra. Paula Barros, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado, verbalmente, sobre a matéria abordada em 

tal intervenção, os seguintes esclarecimentos: ---------------------- 

1 – Em relação ao dossiê relacionado com o regular funcionamento dos 

parcómetros, registou-se, claramente, um excesso de zelo na atuação 

da entidade fiscalizadora, no caso, “ASAE”, tanto mais que a atuação 

desenvolvida por tal entidade, nem sequer foi sujeita a prévia 

audiência do Município quanto à eventual irregularidade cometida. --- 

2 – A explicação sobre tais acontecimentos foi dada na última 

Assembleia Municipal, realizada no pretérito dia 25 de fevereiro de 

2015, centrando-se a mesma, no essencial, no facto da Empresa 

contratada para promover a certificação dos parcómetros não ter sido 

obrigada a reprogramar o tempo e ou o valor das tarifas, tendo em 

atenção a inalterabilidade de tais requisitos de funcionamento do 

sistema de estacionamento. ------------------------------------------ 

3 – Tal empresa, embora tendo sido notificada para promover, em tempo 

oportuno, tal certificação, acabou por informar que, perante a 

imodificabilidade dos requisitos acima referidos, não tinha 

competência para promover tal certificação. ------------------------- 

4 – Perante tal informação, a empresa municipal viu-se obrigada a 

recorrer a outros serviços de certificação dos parcómetros, serviços 

esses que foram materializados 2 dias após o episódio protagonizado 

pela “ASAE”. -------------------------------------------------------- 

5 – Quanto à gestão do Museu “Nadir Afonso”, desconhece, até à presente 

data, a posição da direção do Partido Socialista, sobre tão relevante 

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

6 – Apenas sabe que o Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco 

Melo, vem manifestando, reiteradamente, a sua posição de absoluta 

oposição e divergência sobre o efetivo desenvolvimento do projeto do 

Museu “Nadir Afonso”. ----------------------------------------------- 

7 - O Museu em causa vai ser gerido através dos Recursos Humanos da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

8 – Em tempo oportuno, será promovida a contratação de serviços 

esternos de Curadoria, tendo em vista a organização da primeira 

exposição, cujo tema deverá ser relacionado com a vida e obra do Mestre 

Nadir Afonso. ------------------------------------------------------- 

9 – A gestão quotidiana do edifício será assumida pelos funcionários 

da Autarquia, sendo certo que, numa primeira fase, o Museu não deverá 

estar aberto durante todos os dias da semana. ----------------------- 
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10 – É sua convicção que o Museu irá constituir um fator de 

atratividade turística para o concelho de Chaves, nomeadamente, 

através do nome do Mestre Nadir Afonso, da qualidade arquitetónica do 

próprio edifício indissociável do nome do Arquiteto Sisa Vieira e, 

sobretudo, pela qualidade das suas exposições. ---------------------- 

11 – Numa primeira fase, é de admitir como provável que as receitas 

arrecadadas e emergentes do funcionamento do equipamento cultural em 

causa, serão, seguramente, inferiores às despesas a suportar com o seu 

funcionamento. ----------------------------------------------------- 

12 – Todavia, a dimensão cultural de tal equipamento e o 

desenvolvimento cultural e turístico que o mesmo irá aportar para o 

concelho de Chaves são, manifestamente, superiores relativamente aos 

seus custos de manutenção. ------------------------------------------ 

 

  

V - 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 solicitado ao Senhor Presidente da 

Câmara, novamente, a entrega de relatório sobre a rede de abastecimento 

público de água, tendo como objetivo a avaliação das perdas do sistema 

e identificação de eventuais medidas corretivas. -------------------- 

Por último, solicitou, ainda, ao Senhor Presidente da câmara, 

informação sobre o desenvolvimento do projeto de requalificação do 

Largo General Silveira – Largo das Freiras -. ---------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, apresentando, sumariamente, todos os factos que 

deram causa à remodelação que, atualmente, foi confiada ao Largo das 

freiras, mencionando, ao longo da sua intervenção, todos os projetos 

que foram aprovados, sobre a matéria, pela Autarquia e que deram 

suporte técnico ao novo conceito de Praça Pública, atualmente, 

materializada no mencionado largo. --------------------------------- 

O projeto de requalificação da mencionada praça já foi solicitado ao 

Gabinete de Projetos da Autarquia, sendo, recentemente tal tarefa a 

um novo técnico superior municipal. ---------------------------------     

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

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

ainda, da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhor Dra. Paula 

Barros, para tecer os seguintes comentários: ------------------------ 

Independentemente de quem tomou a decisão e do quadrante politico 

passado responsável pela mesma, a transformação do Largo das Freiras 

foi uma decisão errada. --------------------------------------------- 

Aquando da apresentação da sua candidatura à Câmara Municipal, teve 

oportunidade de vincar, com toda a clareza, tal posição, embora 

reconheça a impossibilidade, ainda que não objetiva, de ser retomada 

a antiga conceção do Largo das Freiras. ---------------------------- 

É possível modernizar o concelho sem perder a sua identidade e, quer 

se queira quer não, o Jardim das Freiras era, claramente, identitário 

para a imagem da cidade e para a sua história. --------------------- 

Quando há espaços com a dimensão história como o espaço do Jardim das 

Freiras, é necessário ter grandes cautelas e sensibilidade. ---------  

A intervenção, no Largo das Freiras, provocou uma degradação da própria 

Zona Histórica da cidade, sendo urgente promover-se uma intervenção, 

mediante a elaboração de 3 estudos, os quais deverão ser sujeitos a 

participação pública, mobilizando, assim, os cidadãos para a gestão 

pública e para a cidadania. ---------------------------------------- 
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Esta participação para a recolha de ideias iria estimular a 

participação cívica dos cidadãos, considerando que o dossiê 

relacionado com a intervenção no Largo das Freiras se reveste de grande 

sensibilidade, permitindo estimular a participação dos cidadãos. ---- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 13 de fevereiro de 2015. ----------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA CPCJ – 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

12/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. Através do ofício com a referência CPCJ-CHV /72/2015, de 06 de 

fevereiro, com registo de entrada nos Serviços de Expediente Geral 

desta Câmara Municipal nº 1626/15, em anexo, a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Chaves, veio solicitar a indicação de um 

representante do Município para integrar na nova Comissão que irá 

vigorar no biénio 2015/2017; ---------------------------------------- 

2. Considerando que o mandato da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Chaves, que tem a duração de 2 anos, nos termos do ponto nº 

1 do artigo 26º, da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, vai terminar a 

8/05 /2015; ---------------------------------------------------------  

3. Considerando que alínea a), do artigo 17º, da Lei nº 147/99 de 1 

de setembro, prevê que um representante do Município, com especial 

interesse ou aptidão na área de crianças e jovens em perigo, integre 

a comissão alargada da CPCJ de Chaves; ------------------------------ 

4. Considerando que, nos termos do disposto na alínea oo), do número 

I, do artigo 33º, anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, o 

referido representante deve ser indicado pela Câmara Municipal; ----- 

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

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

expostas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte Proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja designada a trabalhadora Dra. Lara Manuel Salvador Roxo, 

como representante deste Município na Comissão Alargada da Instituição 

em referência; ------------------------------------------------------ 

b) Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do executivo municipal, seja remetida à Unidade Flexível de 2º Grau 

de Recursos Humanos para ulterior operacionalização; ---------------- 
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c) Que, logo que tal decisão venha a ser tomada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, através da emissão da competente notificação. --------------- 

Chaves, 19 de Fevereiro de 2015. ----------------------------------- 

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

(Arq. António Cabeleira) ------------------------------------------- 

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

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

Melo, para tecer, sobre a matéria, os seguintes comentários: ------- 

1 - Era prática correta a Autarquia fazer-se representar, em tal órgão, 

através de um representante com assento na Câmara Municipal. ------- 

2 - A designação, ora, proposta não acautela tal princípio, 

manifestando, por isso, a sua discordância quanto à estratégia seguida 

na proposta em apreciação. ------------------------------------------ 

3 - Por outro lado, não lhe foi dado conhecimento, até à presente 

data, de qualquer trabalho desenvolvido pelo representante da 

Autarquia, junto de tal Comissão. ---------------------------------- 

4 - A representação da Autarquia, em tal órgão, deveria ser reforçada 

e dignificada, sendo adotada uma postura mais ativa, eficaz e 

eficiente, por parte do seu representante, prestando o mesmo 

informação regular, ao executivo, sobre a ação desenvolvida. --------  

5 – Neste contexto, constituiria uma boa prática administrativa e 

técnica, a elaboração periódica de um relatório contendo informação 

detalhada, sobre a ação desenvolvida pelo representante da Autarquia, 

junto de tal Comissão. --------------------------------------------- 

Sobre a matéria em apreciação, usou, ainda, da palavra, a Vereadora 

do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Barros, tendo, verbalmente, 

apresentado o seguinte comentário: --------------------------------- 

– Na qualidade de Juiz Social, sendo regularmente chamada a emitir 

opinião sobre os processos que correm seus termos no Tribunal 

competente, tem constatado que a resposta da Autarquia é bastante 

satisfatória, acompanhando os casos com o devido conhecimento e 

competência. ------------------------------------------------------- 

Terminada a discussão do assunto, procedeu-se à sua votação, a qual 

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

Votos a favor: 5 votos. --------------------------------------------- 

Votos Contra: 0 votos. ---------------------------------------------- 

Votos em Branco: 1 voto. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta supra. 

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 



                                                                F. 14 

                                                                  _____________________ 
 

1. ANULAÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS; - INFORMAÇÃO N.º 202/DAP/2014. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 24/DAF/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através da Informação n.º 202/DAP/2014, datada do pretérito dia 

17 de dezembro de 2014, a Divisão de Águas e Resíduos veio informar 

sobre a necessidade de proceder à anulação de várias execuções fiscais, 

instauradas relativamente a dívidas associadas a consumos de água e 

saneamento, a correr seus termos nesta Autarquia Local. ------------- 

2. Para o efeito, a retrocitada unidade orgânica juntou ao processo, 

tabela indicativa das razões que justificam, sumariamente, a anulação 

de cada processo de execução fiscal em causa. ----------------------- 

3. Assim, sobre a matéria, e conforme o superiormente solicitado, 

cumpre-me informar do seguinte, a saber: ---------------------------- 

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

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 

legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 

energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ------------------------------ 

3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 26 

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

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

4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de 

seis meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da 

respetiva fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo com 

o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e 

ulteriores alterações. ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, 

então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma 

de execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código 

de Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

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

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

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

8. Ora, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 10º, do CPPT, 

conjugada com o n.º 1, do artigo 7º, do Decreto-lei n.º 433/99, de 26 

de outubro e ulteriores alterações, a Câmara Municipal de Chaves pode 

proceder à revisão oficiosa do ato tributário. ---------------------- 

9. Nos termos do n.º 1, do artigo 78º, da Lei Geral Tributária, a 

revisão do ato tributário pode ser realizada por iniciativa da 

administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação 

ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento 

em erro imputável aos serviços. ------------------------------------- 
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10. Determinando-se, na sequência da retrocitada revisão, a existência 
de erro imputável aos serviços, poderá ser anulada a respetiva dívida 

e, consequentemente, extinto o processo de execução fiscal, com base 

no disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 176º, do CPPT. -------- 

11. Ora, de acordo com a informação n.º 202/DAP/2014, de 17 de dezembro 
de 2014, a Divisão de Águas e Resíduos constatou a existência de uma 

série de situações de emissão indevida de faturas, originadas por 

erros imputáveis aos serviços municipais, e que desencadearam a 

instauração de processos de execução fiscal. ------------------------ 

12. Considerando que tais situações surgiram por erros imputáveis aos 
serviços municipais1, julgamos, salvo melhor opinião, que se encontram 

reunidas as condições para proceder à revisão dos respetivos processos 

de execução fiscal, em vista à respetiva extinção. ------------------ 

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

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

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

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada na extinção dos processos de 

execução fiscal relativos às dívidas constantes na listagem em anexo 

à Informação n.º 202/DAP/2014, produzida pela Divisão de Águas e 

Resíduos no dia 17 de dezembro de 2014, documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

se anexa à presente, com base no disposto na alínea b), do n.º 1, do 

artigo 176º, do CPPT, considerando que, nos casos individuais e 

concreto, à data de instauração de tais processos não se encontravam 

reunidos todos os pressupostos legalmente exigidos para a sua 

instauração, tudo isto fazendo fé na referida informação da DAP; ---- 

b) Sequencialmente, dever-se-á dar 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, em vista a que os mesmos encetem as diligências tendentes à 

operacionalização de tal deliberação, bem como à Divisão de Águas e 

Resíduos, para conhecimento; ---------------------------------------- 

c) Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos 

do art. 68º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que 

vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------- 

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

Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Arq,º António Cabeleira. -- 

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

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

Chaves, 12 de fevereiro de 2015 ------------------------------------ 

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

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

Em anexo: A informação n.º 202/DAP/2014, produzida pela Divisão de 

Águas e Resíduos no dia 17 de dezembro de 2014 e respetivos anexos.— 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.02.16 ----------------------------------------- 

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

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

deliberação, consubstanciada na extinção dos processos de execução 

                                                           
1 Tudo isto fazendo, exclusivamente, fé na informação prestada pela 

Divisão de Águas e Resíduos, cujo teor se anexa à presente Informação..  
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fiscal relativas as dívidas constantes de listagem produzida pela 

DAR.---------------------------------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.02.20. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.20. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

da mesma. ---------------------------------------------------------- 

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

Dr. Francisco Melo, fundamentado a sua posição de abstenção, tendo em 

atenção o facto da informação técnica produzida, sobre a matéria em 

apreciação, não ser clara e absolutamente conclusiva sobre a 

existência física dos respetivos contadores. Tal informação deveria 

ser, na sua opinião, devidamente, complementada com informação dos 

serviços de fiscalização sobre a existência ou não de tais contadores. 

 

 

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

CONSUMOS DE ÁGUA; - EXECUÇÃO FISCAL; - EDUARDO CRUZ. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 26/DAF/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 411, datado do pretérito dia 

12 de janeiro de 2015, Eduardo Augusto Fraga da Cruz veio expor o 

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

a) Por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, tomada em sede de 

sua reunião ordinária, realizada no dia 17 de abril de 2014, foi 

deferido o pagamento fracionado do montante em dívida pelo requerente 

a esta Autarquia Local, a título de consumos de água efetuados e não 

pagos; ------------------------------------------------------------- 

b) O plano de pagamento fracionado, referido supra, foi cumprido até 

Setembro de 2014 (inclusive); --------------------------------------- 

c) Contudo, por motivos de saúde da esposa do requerente, que foi 

objeto de uma intervenção cirúrgica de transplante de coração, tendo 

sido internada no Porto desde Outubro, aquele esqueceu-se de pagar as 

últimas 3 prestações do plano em causa; ----------------------------- 

d) Com base nestas razões, o requerente vem solicitar que lhe seja 

autorizada a reativação do referido plano de pagamento, por forma a 

começar a pagar as prestações em falta e respetivos juros. ---------- 

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

da competente informação técnico-jurídica sobre a estratégia a adotar 

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

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

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

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativo desta Autarquia Local n.º 3822, do pretérito dia 

26/03/2014, Eduardo Augusto Fraga da Cruz, veio solicitar que lhe 

fosse autorizado o pagamento em prestações, do valor que tinha em 
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dívida junto desta Autarquia Local e relativo a consumos de água 

efetuados e não regularizados. -------------------------------------- 

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

executivo municipal, em sede de reunião ordinária datada do dia 

17/04/2014, veio a ser aprovado o pagamento faseado do valor 

correspondente à quantia de 522.20 euros, acrescido de juros em 6 

prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 

23/05/2014 e a última no dia 23/12/2014. ---------------------------- 

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

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

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

revisitado o pedido formulado pelo requerente. 

III - Do direito ---------------------------------------------------- 

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 
de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal 
são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de energia 

elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ------------------------------ 

3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 26 
de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

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

4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de seis 
meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da respetiva 

fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo com o disposto 

no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, 
então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma 

de execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código 

de Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

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

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

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

8. Sendo certo que, por força do princípio da decisão, intentar uma 
execução fiscal para cobrança de valores em dívida e referentes a 

tributos administrados pelo Município consubstancia um verdadeiro 

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

9. Isto significa que perante a falta de pagamento de uma fatura de 
água, o Município está legalmente obrigado a instaurar a respetiva 

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

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

10. E prova disso é que, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 
85º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 

alterações, a concessão da moratória ou a suspensão da execução fiscal 
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fora dos casos previstos na lei, quando dolosas, são fundamento de 

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

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

devidamente autorizada pelo órgão executivo municipal, basta o 

incumprimento de uma prestação para que se considerem vencidas todas 

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

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

informatizados, através de plataforma criada para o efeito, correndo 

os mesmos de forma automática, no estrito cumprimento dos 

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

13. Partindo destas premissas, facilmente se conclui que o 

incumprimento do acordo de pagamento, celebrado entre o Município de 

Chaves e o ora requerente, tem como consequência a prossecução do 

processo de execução fiscal, desta feita visando a cobrança coerciva 

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

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

14. Nestes termos, não se nos afigura possível a reativação do plano 
de pagamentos em causa, uma vez que a falta de pagamento das prestações 

implicou o vencimento de tal plano, com o consequente andamento da 

respetiva execução fiscal, a qual, como se viu, apenas pode ser 

suspensa nos casos legalmente determinados. ------------------------- 

15. Assim sendo, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido 

formulado pelo requerente, nos termos em que está elaborado, não poderá 

merecer o acolhimento por parte de esta Autarquia Local. ------------ 

16. Poderá, contudo, o requerente elaborar novo pedido de pagamento 
em prestações do valor que se encontra, na presente data, em execução 

fiscal, indicando o número de prestações que pretende, desde que 

estejam reunidos todos os requisitos legais para a autorização de tal 

pedido, nomeadamente, o valor mínimo de 102,00€ por cada prestação, 

nos termos do C.P.P.T. e desde que seja prestada garantia idónea. --- 

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

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

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

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pelo requerente, com base nas razões anteriormente expostas; 

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

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, por 

escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Chaves, 12 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DRA. 

SANDRA LISBOA DE 2015.02.16 ----------------------------------------- 

Vito. Concordo com o teor integral da presente informação, devendo a 

mesma ser agendada para a próxima reunião do órgão executivo, em vista 

à adoção de deliberação, nos termos sugeridos nesta informação 

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

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

DELGADO DE 2015.02.20. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.20. -------------------------------------------------------- 

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. DOAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº016/DDSC/03/BM/2015. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------ 

A Biblioteca Municipal tem inscritos nos seus objetivos, a promoção e 

fomento do gosto pelo livro e pela leitura, pelo desenvolvimento 

educacional e cultural do concelho, pelo acesso à consulta e leitura 

de livros, publicações periódicas, multimédia, bases de dados, 

bibliotecas digitais e outros tipos de informação e documentação, 

contribuindo assim para responder às necessidades de informação, 

lazer, educação, pesquisa e cultura, por parte da população flaviense, 

no pleno respeito pela diversidade de gostos e de escolhas, segundo 

os princípios definidos pelo Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas 

Públicas. ---------------------------------------------------------- 

Além disso, assume-se como uma proposta para a ocupação dos tempos 

livres estimulando a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre 

criadores e o seu público, promovendo e divulgando o património 

cultural local e nacional em todas as suas vertentes. --------------- 

Recebeu este serviço municipal um conjunto de obras literárias 

entregues pela do Sr.ª Maria de Fátima Taveira da Costa, residente na 

Avenida de Santo Amaro Bloco 2 / 1 Esq.º, em Chaves, com carácter de 

doação à Biblioteca Municipal. -------------------------------------- 

DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------------- 

Em face ao exposto tomo a liberdade de colocar à consideração superior 

a aprovação da seguinte proposta: ----------------------------------- 

Que a intenção de doação do Sr.ª Maria de Fátima Taveira da Costa ao 

Município de Chaves seja aceite por parte do executivo municipal; -- 

Que a mesma seja agendada para uma reunião do executivo municipal, 

cujo resultado se consubstancie em forma de agradecimento pelo Sr. 

Presidente da Câmara da decisão tomada pela autora de tão nobre e 

reconhecido ato de engrandecimento e valorização do património 

literário municipal. ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves 22 de janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 10/02/2015. ----------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração Superior. --------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.02.20. --------------------------------------------- 

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

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

2015.02.20. -------------------------------------------------------- 

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

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

Sobre a matéria em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo 

apresentado, verbalmente, os seguintes comentários: ---------------- 

1 – Em procedimentos futuros, é recomendável que seja feita alguma 

qualificação da própria doação, nomeadamente a avaliação dos bens 

objeto da doação. --------------------------------------------------  

2 - Deveria ser promovido um levantamento e ou resenha sobre o mérito 

literário das obras e sua contextualização nos serviços prestados pela 

Biblioteca. -------------------------------------------------------- 

3 - No futuro, os serviços técnicos responsáveis deverão passar a 

fazer esse pequeno enquadramento. -----------------------------------

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Barros, tendo, sobre a matéria em apreciação, 

tecido, verbalmente, os seguintes comentários: --------------------- 

1-Não tem a menor dúvida que os serviços da Câmara promovem todas as 

operações relevantes relacionadas com os bens doados, nomeadamente o 

seu registo e catalogação. ----------------------------------------- 

2 - Quanto ao valor da doação dos bens, não tem o mesmo entendimento 

daquele que veio a ser perfilhado, sobre a matéria, pelo Dr. Francisco 

Melo, considerando a natureza do próprio ato de doação, devendo a 

Autarquia agradecer tal gesto altruísta e preservar os bens doados. 

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. PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 

– LISTA DEFINITIVA INFORMAÇÃO Nº23/2015/SE Nº14. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------- 

Findo o período de audiência dos interessados, no dia 4 de Fevereiro, 

no âmbito do Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo para 

o Ensino Superior para o ano lectivo 2014/2015, foram ponderadas todas 

as eventuais observações apresentadas pelos candidatos, nos termos do 

ponto 2, do artigo 13º, do Regulamento vigente. --------------------- 

Na fase de avaliação dos processos submetidos, de forma a elaborar a 

lista provisória, sancionada na informação nº 14/2015 – SE nº 7, do 

pretérito dia 7 de Janeiro, todas as candidaturas foram analisadas de 

acordo com o artigo 4º e artigo 5º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, onde são 

explanadas as condições de candidatura e a apresentação da 

candidatura. Os candidatos que não cumprem os requisitos exigidos nos 

artigos citados, são automaticamente excluídos do programa. --------- 

É importante referir que, considerando a fragilidade financeira de 

alguns agregados familiares que possam eventualmente estar a passar, 

e não querendo incorrer na exclusão de alguns candidatos que por falta 

de atenção ou por falta de informação, não tenham anexado todos os 

documentos exigidos no Regulamento vigente, entre o dia 26 e o dia 28 
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de Novembro, após o fim do período de candidatura, foi solicitado a 

todos os candidatos, via correio electrónico e no prazo de 5 dias, o 

envio de documentos em falta, de forma a dar mais uma oportunidade de 

completarem o seu processo de candidatura. Todos os candidatos 

excluídos ao abrigo do artigo 11º, alínea b), não responderam ou não 

enviaram a totalidade do que era solicitado, facto que foi comunicado 

a cada candidato, via correio electrónico, no dia 21 de Janeiro de 

2015. -------------------------------------------------------------- 

2. DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS-- 

Considerando que, foram recepcionadas bastantes alegações referentes 

ao desconhecimento ou não recepção dos correios electrónicos enviados 

anteriormente à decisão da lista provisória por razões diversas, e no 

estrito cumprimento de igualdade a todos os candidatos, foram aceites 

todas as referências a este tipo de incidente, proporcionando assim 

uma nova avaliação do processo de candidatura, tendo em conta apenas 

os argumentos económico-financeiros devidamente regulamentados no 

Programa. ---------------------------------------------------------- 

Assim, compulsados todos os argumentos apresentados e de forma a 

elaborar a lista definitiva: ---------------------------------------- 

a)O candidato Diogo Carvalho Pereira, excluído ao abrigo do artigo 

11º, alínea b) do Regulamento, “não entreguem os documentos exigidos 

no número 3 do artigo 5º”, vem manifestar-se da decisão alegando que, 

não respondeu ao correio electrónico do dia 26 de Novembro, onde lhe 

eram solicitados os documentos em falta, pelo motivo de não ter 

computador e os enviou por correio. Alega que, não tendo resposta por 

parte do Município da entrega dos documentos, solicitou a uma amiga o 

envio por correio electrónico dos mesmos. (Documento 1); ------------ 

Considerando que, apesar do candidato alegar que enviou os documentos 

solicitados via CTT, os mesmos nunca foram recepcionados pelos 

serviços de expediente do Município de Chaves. A recepção dos 

documentos foi feita no dia 10 de Janeiro de 2015, fora do prazo 

estabelecido, e através do correio electrónico de uma amiga do 

candidato; --------------------------------------------------------- 

Considerando que, apesar de o candidato não cumprir o estabelecido no 

artigo 11º, alínea b), o qual exige a entrega dos documentos aquando 

da candidatura online e lhe ter sido proporcionada nova oportunidade 

para a entrega dos mesmos, não tendo sido obtida resposta 

atempadamente, trata-se de um agregado familiar comprovadamente 

carenciado. O candidato reside com a avó a qual sobrevive com uma 

pensão de viuvez, sendo que através do regulamento apresentam um 

rendimento per capita no valor de € 196,78. ------------------------- 

Assim e considerando que, o candidato apresenta todas as condições 

para ser apto a atribuição de bolsa de estudo municipal tendo sido 

excluído apenas pelo facto de não entregar os documentos dentro do 

prazo estipulado pelos motivos que constam do documento 1 em anexo, 

propõe-se que o candidato seja incluído na lista dos admitidos ao 

abrigo do ponto 1 e ponto 2, do artigo 18º do Regulamento e que o 

mesmo comprove trimestralmente a frequência no curso através dos 

recibos de propinas; ------------------------------------------------ 

b)A candidata Lisa Marina Delgado, excluída ao abrigo da alínea b), 

do artigo 11º do Regulamento, “não entreguem os documentos exigidos 

no número 3 do artigo 5º”, vem reclamar no sentido de que não teve 

conhecimento do não envio dos documentos exigidos no regulamento 

(Documento 2); ------------------------------------------------------ 

Foi enviado através de correio electrónico, no dia 26 de Novembro de 

2014, um pedido de todos os documentos que constam do número 3 do 

artigo 5º, uma vez que a candidata enviou um ficheiro não compatível 
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com o sistema operativo do Município. Findo o prazo estabelecido a 

candidata foi excluída na lista provisória e comunicado o mesmo no dia 

21 de Janeiro de 2015. No dia 23 de Janeiro, a candidata, 

presencialmente, vem requerer explicação do motivo da sua exclusão ao 

que lhe foi comunicado a situação anteriormente referida e demonstrado 

o envio do aludido mail onde lhe era solicitado os documentos em falta, 

mas aceitando que por algum erro informático a candidata não tenha 

recebido a comunicação do dia 26 de Novembro, foi reavaliado o seu 

processo de forma a não prejudicar nenhuma família.------------------ 

Assim, na reavaliação e aplicado a fórmula do regulamento, o agregado 

apresenta um rendimento per capita de € 457,30, superior ao IAS pelo 

que é excluída ao abrigo da alínea e), do artigo 4º do Regulamento, 

“Não possuírem, por si só, ou através do agregado familiar em que se 

integram, um rendimento mensal per capita superior ao Indexante dos 

Apoios Sociais, (…)., é mantido o sentido da sua exclusão; ---------- 

c)A candidata Sara Filipa Pires Félix, excluída ao abrigo da alínea 

e), do artigo 4º do Regulamento, “Não possuírem, por si só, ou através 

do agregado familiar em que se integram, um rendimento mensal per 

capita superior ao Indexante dos Apoios Sociais, (…)”, apresentou no 

dia 27 de Janeiro a sua discordância com a decisão da lista provisória, 

alegando que o rendimento per capita do agregado familiar ultrapassa 

o limite fixado em regulamento, por apenas € 5,83 (Documento 3); ---- 

Considerando que, o agregado familiar em que a candidata se integra 

apresenta um rendimento mensal per capita, calculado através da 

fórmula apresentada no artigo 9º do Regulamento, é de € 425,05, sendo 

que o valor do IAS é de € 419,22, confirma o apresentado em que o 

limite imposto em sede de regulamento é ultrapassado em € 5,83, mas o 

regulamento serve para os serviços técnicos terem uma base e normas 

que deverão ser seguidas de forma transparente e que transmitam 

igualdade em todos os casos, não podendo ser fixados novos limites 

consoante cada caso. Pelo exposto, é mantido o sentido da sua 

exclusão;----------------------------------------------------------- 

d)A candidata Lara Rita Alves Azevedo, excluída ao abrigo da alínea 

f), do artigo 4º do Regulamento, “O valor dos bens patrimoniais não 

poderá ser superior a €75.000,00 (setenta e cinco mil euros)”, alega 

que o valor patrimonial deveria ser calculado pela diferença do que 

consta na caderneta predial e da dívida ao banco onde possui empréstimo 

à habitação, pelo que no seu caso o valor patrimonial deveria ser € 

57.032,56 (Documento 4); -------------------------------------------- 

Considerando que, o regulamento pretende estabelecer normas a serem 

aplicadas de igual forma e que possam ser explanadas em documentos 

oficiais e comprováveis, não poderá ser aceite interpretações pessoais 

a cada caso, pelo que é mantido o sentido da sua exclusão;-----------  

e)A candidata Sónia Kilçik, excluída ao abrigo da alínea f), do artigo 

4º do Regulamento, “O valor dos bens patrimoniais não poderá ser 

superior a €75.000,00 (setenta e cinco mil euros)”, sendo que o valor 

patrimonial do agregado é de € 86.620,00, vem manifestar-se no sentido 

de que, a caderneta predial apresentada é referente a uma loja dividida 

em três fracções e o que corresponde à sua mãe é o valor de € 29.739,53 

(documento 5). ------------------------------------------------------ 

Considerando que, a candidata foi excluída por ser considerado o valor 

patrimonial na totalidade e ter sido comprovado que, a mãe da candidata 

é detentora de apenas uma terça parte, foi reavaliado o seu caso. 

Nesta reavaliação, foi solicitado à candidata outros documentos 

necessários ao mesmo, nomeadamente que, explicasse a incoerência de 

moradas, entre a morada que consta do atestado de residência da 

candidata e a morada apresentada pela mãe nos recibos de aluguer, foi 
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solicitado também, documento emitido pela Repartição de Finanças de 

todos os bens patrimoniais e de todos os membros do agregado, pois foi 

apresentado apenas a caderneta predial do imóvel, não sabendo os 

serviços municipais da existência ou não de outros imóveis. --------- 

A este segundo pedido de esclarecimentos, a candidata alegou que não 

havia incoerência nas moradas e que a morada fiscal da mãe ainda não 

tinha sido alterada mas que efectivamente reside todo o agregado na 

casa da avó materna. ------------------------------------------------ 

Ora, pelo exposto e considerando que, o agregado familiar reside na 

casa da avó, os documentos apresentados deverão também fazer 

referência à situação da avó, nomeadamente IRS, património e outros 

relevantes à avaliação da situação financeira avó. Mais se esclarece 

que, a incoerência da morada assente em quatro factores: morada do 

atestado de residência é uma, morada fiscal é outra, morada dos recibos 

de arrendamento de Outubro e Novembro da mãe é outra e morada na 

Instituição que a candidata frequenta é outra, de acordo com os 

documentos apresentados no documento 5. ----------------------------- 

Assim, pelo exposto é mantido sentido da sua exclusão ao abrigo do 

artigo 11º, alínea f), “Não seja possível ponderar a situação económica 

do agregado familiar, devido à insuficiência de documentos e ou 

declarações, ou devido à incoerência entre os documentos apresentados 

e os sinais exteriores de riqueza”. --------------------------------- 

f) A candidata Rita Alexandra Pereira Martins, apta a atribuição de 

bolsa de estudo na lista provisória, enviou para os serviços de 

Educação documento dos serviços sociais da Instituição Superior que 

frequenta e onde lhe foi atribuída uma bolsa no valor de €211,10 

mensais. (Documento 6) ---------------------------------------------- 

Nesta sequência, foi comunicado à candidata que, de acordo com o ponto 

4, do artigo 3º do regulamento, “Caso o candidato usufrua de algum 

tipo de Bolsa de estudo de outra Instituição, a mesma poderá ser 

acumulável com a da Câmara Municipal, sendo que o valor final nunca 

ultrapasse os €200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo.”, pelo 

que teria de optar por uma das bolsas de estudo e se, caso entendesse 

desistir da bolsa do Município teria de o fazer por escrito. -------- 

Não havendo qualquer resposta neste sentido, e de acordo com o artigo 

referido, é do meu entender, excluir a candidata da bolsa de estudo 

municipal, passando assim a fazer parte da lista de excluídos ao abrigo 

do ponto 4, artigo 3º. ---------------------------------------------- 

g)A candidata Vanessa Alexandra Domingues da Silva, excluída ao abrigo 

da alínea b), do artigo 11º, do Regulamento, “Não entreguem os 

documentos exigidos no número 3 do artigo 5º.”, vem manifestar o motivo 

da não resposta ao correio electrónico enviado pelos serviços 

municipais no dia 27 de Novembro de 2014, onde lhe eram solicitados 

documentos em falta, alegando que ao enviar a resposta não digitalizou 

correctamente o correio electrónico.(Documento 7) ------------------- 

Aceitando o motivo como um descuido por falta de atenção e não 

pretendendo inviabilizar a possibilidade de lhe ser atribuída uma 

bolsa, a sua candidatura foi reavaliada. ---------------------------- 

A candidata reúne todas as condições para atribuição de bolsa de bolsa 

estudo municipal, propondo-se assim ao executivo camarário a sua 

inclusão na lista de admitidos. ------------------------------------- 

h) O candidato Daniel Felipe Dias Alves, apto a atribuição de bolsa 

de estudo na lista provisória, enviou para os serviços de Educação 

documento dos serviços sociais da Instituição Superior que frequenta 

e onde lhe foi atribuída uma bolsa no valor de €240,80 mensais. 

(Documento 8) ----------------------------------------------------- 
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Nesta sequência, foi comunicado ao candidato que, de acordo com o 

ponto 4, do artigo 3º do regulamento, “Caso o candidato usufrua de 

algum tipo de Bolsa de estudo de outra Instituição, a mesma poderá ser 

acumulável com a da Câmara Municipal, sendo que o valor final nunca 

ultrapasse os €200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo.”, pelo 

que teria de optar por uma das bolsas de estudo e se, caso entendesse 

desistir da bolsa do Município teria de o fazer por escrito. -------- 

O candidato respondeu desistindo da bolsa municipal pelo que, passará 

para a lista de excluídos por desistência. -------------------------- 

i) A candidata Mariana Alexandra Lima Magalhães, apta a atribuição de 

bolsa de estudo na lista provisória, enviou para os serviços de 

Educação documento dos serviços sociais da Instituição Superior que 

frequenta e onde lhe foi atribuída uma bolsa no valor de €245,86 

mensais. (Documento 9) ---------------------------------------------- 

Nesta sequência, foi comunicado ao candidato que, de acordo com o 

ponto 4, do artigo 3º do regulamento, “Caso o candidato usufrua de 

algum tipo de Bolsa de estudo de outra Instituição, a mesma poderá ser 

acumulável com a da Câmara Municipal, sendo que o valor final nunca 

ultrapasse os €200,00 ou os €75,00 consoante a área de estudo.”, pelo 

que teria de optar por uma das bolsas de estudo e se, caso entendesse 

desistir da bolsa do Município teria de o fazer por escrito. -------- 

A candidata respondeu desistindo da bolsa municipal pelo que, passará 

para a lista de excluídos por desistência. -------------------------- 

3. PROPOSTA --------------------------------------------------------- 

Face ao exposto e em coerência com as razões de facto em cima 

enunciadas, tomo a liberdade de submeter à consideração de V. Exª. a 

seguinte proposta e procedimento: ----------------------------------- 

1) Relativamente aos candidatos que em sede de Audiência Prévia dos 

interessados, que apresentaram um conjunto de observações relativas 

ao sentido de decisão perfilhada na lista provisória, propõe-se: ---- 

- Admitir o candidato Diogo carvalho Pereira na lista dos admitidos à 

atribuição de bolsa; ------------------------------------------------ 

- Excluir a candidata Lisa Marina Delgado ao abrigo da alínea b), do 

artigo 11º; --------------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Sara Filipa Pires Félix ao abrigo da alínea e), 

artigo 4º; ---------------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Lara Rita Alves Azevedo ao abrigo da alínea f), 

artigo 4º; ---------------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Sónia Kilçik, ao abrigo da alínea f), artigo 

11º; --------------------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Rita Alexandra Pereira Martins ao abrigo do 

ponto 4, artigo 3º; ------------------------------------------------- 

- Admitir a candidata Vanessa Alexandra Domingues da Silva na lista 

dos admitidos à atribuição de bolsa; -------------------------------- 

- Excluir o candidato Daniel Felipe Dias Alves por desistência do 

programa. ---------------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Mariana Alexandra Lima Santos Magalhães por 

desistência do programa. -------------------------------------------- 

2) Que seja autorizada a lista definitiva dos candidatos admitidos 

para a atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, conforme 

Anexo I; ------------------------------------------------------------ 

3) Que seja autorizada a lista definitiva dos candidatos excluídos, 

conforme Anexo II. -------------------------------------------------- 

4) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para emissão do respetivo compromisso, em cumprimento com 

a LCPA, cuja rubrica orçamental é a 04.08.02., sabendo que o valor 

total anual previsto de bolsas a atribuir será de € 29.391 (vinte e 
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nove mil, trezentos e noventa e um euros), mas que o mesmo poderá ser 

diminuído uma vez que existem candidatos que ainda não souberam a 

decisão final dos serviços sociais das Instituições Superiores que 

frequentam e que se encontram devidamente identificados no Anexo I.-- 

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

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

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves: 06 de Fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Drª. Zuleika Alves) ------------------------------------------------ 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Documento 1; ------------------------------------------------------ 

- Documento 2; ------------------------------------------------------ 

- Documento 3; ------------------------------------------------------ 

- Documento 4; ------------------------------------------------------ 

- Documento 5; ------------------------------------------------------ 

- Documento 6; ------------------------------------------------------ 

- Documento 7; ------------------------------------------------------ 

- Documento 8; ------------------------------------------------------ 

- Documento 9; ------------------------------------------------------ 

- Anexo I; ---------------------------------------------------------- 

- Anexo II. --------------------------------------------------------- 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.02.06. ----------------------------------------  

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

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

DELGADO DE 2015.02.23. --------------------------------------------- 

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 

2015.02.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido 

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

a sua posição consubstanciada no facto de considerar que o regulamento 

de concessão de bolsas é muito exigente, sendo preteridos alguns 

candidatos por critérios patrimoniais e económicos que não são, 

totalmente, razoáveis, tendo em vista a finalidade do apoio concedido. 

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

Em resposta ao comentário acima exarado, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo referido que, oportunamente, o regulamento 

em causa terá alguns ajustamentos, podendo o Senhor Vereador 

apresentar sugestões, por escrito, caso assim o entenda. ----------- 

Sobre a matéria, em apreciação, o Senhor Presidente da Câmara, 

salientou, ainda, que os critérios de ponderação das candidaturas, 

usados pelo Município de Chaves, nos termos do regulamento em vigor, 

são critérios normalmente usados pelos demais Municípios, sendo certo 

que os recursos financeiros disponíveis são, sempre, escassos para o 

fim em vista. ------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3. ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO DE HABITAÇÃO SOCIAL. TITULAR: FERNANDA MARIA 

MAGALHÃES DIAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº36/SHS/N.º14/2015. ----------- 

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 2015.02.18. ------------------------------------------------------ 

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 2015.02.23. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 23.02.2015. --------- 

Visto. Concordo. À Reunião Câmara para deliberação. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº37/SIS/N.º15/2015. -------------- 

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 2015.02.19. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração do Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado ------------------------------ 

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

DELGADO DE 2015.02.23. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 23.02.2015. ---------  

Visto. Concordo. À Reunião Câmara para deliberação. ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 
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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 3. -- 

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

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 4. -- 

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE NOVAS INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO D ETELEVISÃO POR CABO – NOS COMUNICAÇÕES, SA. – RUA DAS 

LONGRAS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DE 

18.02.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A NOS Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento n.º 171/15, 

referente ao processo n.º 38/15, elementos, relativos ao pedido de 

licenciamento, consubstanciado, na construção de novas 

infraestruturas, para instalação de rede de Distribuição de televisão 

por Cabo, a executar na rua das Longras, freguesia de Santa Maria 

Maior no concelho de Chaves.----------------------------------------- 

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

O processo está instruído de acordo com o disposto no art.º 4 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------------- 

NO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no n.º 1 do 

art.º 32 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, por se tratar de obras no subsolo do domínio público 

Municipal, estando deste modo sujeito a licença Municipal.----------- 

ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER-------------------------------------------- 

                                                           
2 Artigo 3º. - Licença Municipal ------------------------------------ 

1. - A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

exceção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos casos 

de isenção expressamente previstos.---------------------------------- 
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É pretensão do requerente, a intervenção em domínio público Municipal, 

para construção de novas infraestruturas, que consistem na instalação 

de tubagem em vala, com uma extensão de 10 metros, a construir na rua 

das Longras, freguesia de Santa Maria Maior.------------------------- 

Face á especificidade dos trabalhos a realizar deve o requerente 

prestar caução, de acordo com o disposto no n.º2 do art.º53 do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

O Montante da caução no caso em concreto, de acordo com parecer da 

Divisão de Obras Públicas, datado de 2015-02-06, é de 655,00 € 

(seiscentos e cinquenta e cinco euros). Deve dar-se conhecimento ao 

requerente do parecer da DOP, anexo ao processo.--------------------- 

Deve ainda, ser dado conhecimento á Divisão de Obras Públicas, desta 

Edilidade, da data de início de trabalhos, de forma a ser feita a 

fiscalização dos mesmos.--------------------------------------------- 

PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------------- 

Face ao acima exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 5 

do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

licenciamento da construção de novas Infraestruturas para instalação 

de rede de Distribuição de televisão por Cabo.----------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE TAXAS------------------ 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no CAPITULO II da subseção 

I e III do Regulamento de taxas de “Serviços, Atividades e 

Licenciamento Diversos”--------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de licenciamento--------------------------------- 

Dados gerais:------------------------------------------------------- 

- extensão da vala – 10 ml;------------------------------------------ 

- Tipo de obra – instalação de rede de Distribuição de televisão por 

Cabo---------------------------------------------------------------- 

Cálculo:------------------------------------------------------------ 

- Emissão de Alvará (art.º18)…………………………………………………………………………………..10.25 € 

- Tubos por metro linear e por ano (n.º8,art.º20) 10x1.00 €=  10.00 € 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………….............................20.25 € 

Alcançado tal desiderato, poderá, quando se mostrem pagas as taxas 

devidas e prestada caução, ser emito o respetivo alvará nos termos do 

n.º2 art.º 74 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

                                                           
3 Artigo 5º. - Deliberação ------------------------------------------ 

1. Compete à Câmara Municipal de Chaves deliberar sobre o pedido de 

licenciamento, após emissão de parecer, no prazo de cinco dias úteis, 

da Junta de Freguesia da área onde vão ser executados os trabalhos.  

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar. ------------------------------------- 

3. O prazo fixado para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser 

menor do que o proposto no requerimento do pedido de licenciamento por 

razões devidamente justificadas. ------------------------------------ 

4. Quando se verifique a situação prevista no número anterior, o prazo 

para conclusão da obra ou dos trabalhos pode ser prorrogado pela Câmara 

Municipal de Chaves quando vier a revelar-se não ser possível o seu 

cumprimento, mediante requerimento fundamentado do interessado, a 

apresentar com a antecedência mínima de cinco dias em relação ao termo 

do prazo.----------------------------------------------------------- 
4 Artigo 7º. - Alvará ----------------------------------------------- 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.02.2015. ------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.24. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 24.02.2014.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARIA CRISTINA 

DOS REIS SANTOS – LUGAR DA BARROCA, FREGUESIA DE LOIVOS E PÓVOA DE 

AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 13.02.2015.------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 196/15, de 06-02-2015, a Drª  Maria Cristina dos Reis 

Santos, notária do Cartório Notarial, sito na Praça do Brasil, Edifício 

Praça do Brasil, loja 17,  solicita a emissão de parecer favorável,  

a que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela 

Lei  nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respectiva escritura de 

partilhas, por óbito  da Dª Emília da Saúde Cardoso e marido,  Srº 

João Marta, do prédio rústico situado no lugar da Barroca, inscrito 

na matriz predial da União das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações 

sob o artigo 688º (anteriormente inscrito na matriz predial da  extinta 

freguesia de Loivos sob o artigo 716º), concelho de Chaves, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves, a  realizar 

com as respectivas herdeiras:---------------------------------------- 

a) Na proporção de 38/70 avos indivisos para a interessada Ana 

Margarida Cardoso Marta;--------------------------------------------- 

b) Na proporção de 32/70 avos indivisos para a interessada Maria 

Idalina marta Rocha.------------------------------------------------- 

1.2-Em anexo ao seu pedido, a requerente apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

                                                           

1.- A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo 

de trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e 

desde que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.-----  

2. - O alvará deverá especificar os seguintes elementos: ------------ 

a) A identificação do respetivo titular; ---------------------------- 

b) O tipo de obra ou de trabalhos; ---------------------------------- 

c) A identificação do local onde se realizam as obras ou os trabalhos;  

d) O prazo de conclusão das obras ou trabalhos e respetivo faseamento;  

e) O montante da caução prestada e identificação do correspondente 

título.------------------------------------------------------------- 
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-Caderneta Predial Rústica – Modelo A do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações 

sob o artigo 688º.--------------------------------------------------- 

-Planta de Localização à escala 1/2 500, com a demarcação do prédio 

rústico supra referido. --------------------------------------------- 

2-PARECER----------------------------------------------------------- 

2.1-Enquadramento do pedido na Lei----------------------------------- 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2-Enquadramento do prédio rústico nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial--------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na Planta de Localização 

apresentada, à escala 1/2500 e de acordo com o extrato da planta de 

ordenamento nº 61 B, o prédio rústico a que se reporta o pedido em 

questão, integra-se nas classes de espaços constantes no quadro 

síntese que se segue:------------------------------------------------ 

QUADRO SÍNTESE 

 

ARTIGOS 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

FUTUROS 

COMPROPRIETÁRIOS DOS 

PRÈDIOS 

 

688º 

 

O prédio rústico insere-se  no 

espaço da classe 1 (Espaços  

Urbanos e Urbanizáveis),  na 

categoria 1.3 (Outros 

Aglomerados). 

 

38/70  – Ana Margarida 

Cardoso Marta  

32/70 – Maria Idalina 

Marta Rocha 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 

O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas do 

prédio rústico inscrito na matriz predial da União das Freguesias de 

Loivos e Póvoa de Agrações, sob o artigo 688º, para os seguintes 

herdeiros: 38/70 avos para a herdeira, Ana Margarida Cardoso Marta e 

32/70 avos para a herdeira, Maria Idalina Marta Rocha, que, ainda que 

a mesma decorra diretamente da abertura de um processo sucessório, 

deverá ser classificado como um negócio entre vivos.----------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, visando a constituição de compropriedade5 do 

prédio rústico, supra referido, sem parcelamento físico, situação 

diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

                                                           
5 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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de 23/08 (parcelamento físico em violação do regime legal dos 

loteamentos urbanos);----------------------------------------------- 

3.2-Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado 

é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo 

que emita parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio 

rústico acima identificado.------------------------------------------ 

3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, 

propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer 

técnico.------------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR. 

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 23.02.2015. ------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria.------------------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.02.24. --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA 

PENAS, DATADO DE 24.02.2014.----------------------------------------- 

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

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

do Partido socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, concordar com a 

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, apresentando, verbalmente, a 

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

“Verificou que os documentos de suporte à decisão foram fotocopiados, 

não constando, do respetivo processo, os seus originais e, bem assim, 

a respetivas assinaturas dos seus subscritores”. -------------------- 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA EMPRESARIAL – ADUTORA E RESERVATÓRIO 

– RECEÇÃO DEFINITIVA. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 44/2015, 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, 3.ª Série, n.º 63, de 31 de Março de 2005, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Abastecimento de Água 

à Zona Empresarial – Adutora e Reservatório”. ----------------------- 

2. De harmonia com a Deliberação Camarária, tomada em Reunião 

Ordinária do dia 5 de Setembro de 2005, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, S.A.” a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 24 de 

Outubro de 2005. ---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 438.227,70€ (Quatrocentos 

e trinta e oito mil, duzentos e vinte e sete euros e setenta cêntimos), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições: --------------------------------------------- 

 Tipo de Empreitada: Série de Preços; ---------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 23 de Novembro de 2005. --------------------------------- 

6. O Auto de Receção Provisória foi efetuado a 21 de Fevereiro de 
2008. -------------------------------------------------------------- 

7. De acordo com o ponto n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 
59/99 de 2 de Março, foi agendada vistoria para efeitos de Receção 

definitiva no dia 23 de Janeiro de 2015. ---------------------------- 

8. Da realização do inquérito administrativo, legislado no artigo 

223.º e 224.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações.---------------------------------- 

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

Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com o 

estipulado no artigo 227.º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi efetuada uma vistoria à obra conjuntamente com os representantes 

do empreiteiro na qual se verificou não haver anomalias e que todos 

os trabalhos se encontram executados em conformidade.---------------- 

III – Da Proposta -------------------------------------------------

Face ao exposto, sou a propor o seguinte: --------------------------- 

a) Que a presente proposta seja submetida a aprovação do Órgão 

Executivo na próxima Reunião de Câmara; ----------------------------- 

b) Que de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-
lei n.º 59/99 de 2 de Março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ----------- 

c) Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação, de acordo 
com o estipulado no n. º1, artigo 229.º do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 

de Março, sejam extintas as garantias bancárias correspondentes a 5% 

do contrato inicial da empreitada, bem como a retenção efetuada de 5% 

dos trabalhos efetuada em cada Auto de Medição. --------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 12 de Fevereiro de 2015 ------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de Vistoria -------------------------------------------- 

Contrato Tipo Caução 

Contrato Inicial 

Seguro Caução n.º 

7400515614646, Mapfre S.A. 

de 23 de Setembro de 2005 

21.913,89€ 

     

Autos de Medição 

n.º 1 e n.º 2 

Seguro Caução n.º 

7440715615197, Mapfre S.A. 

de Fevereiro de 2007 

7.904,41€ 

    

Autos de Medição 

n.º 3, n.º 4, n.º 5 e 

n.º 6 

Garantia n.º GAR/08301572, 

Banco BPI, S.A. de 28 de 

Fevereiro de 2008 

14.009,48€ 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.12.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.02.23.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.23. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. PARQUE DE ACTIVIDADES DE CHAVES – RECEÇÃO DEFINITIVA. ---------- 

Foi presente a informação nº 42/2015, 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, 3.ª Série, n.º 40, de 17 de Fevereiro de 2004, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Parque de 

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

2. De harmonia com a Deliberação Camarária, tomada em Reunião 

Ordinária do dia 21 de Junho de 2004, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, S.A.” a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 29 de 

Junho de 2004. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.999.663,71€ (Um milhão, 

novecentos e noventa e nove euros, seiscentos sessenta e três euros e 

setenta e um cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor, importando destacar as seguintes condições: ------------------ 

 Tipo de Empreitada: Série de Preços;----------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 120 dias.----------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 1 de Julho de 2004.-------------------------------------- 

6. De acordo com a Deliberação Camarária tomada em Reunião Ordinária 
do dia 5 de Outubro de 2005, o Município de Chaves aprovou uma proposta 

de trabalhos a mais, no valor de 24.407,53€, (Vinte e quatro mil, 

quatrocentos e sete euros e cinquenta e três cêntimos).-------------- 

7. O Auto de Receção Provisória foi efetuado a 25 de Outubro de 2006.- 
8. De acordo com o ponto n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 
59/99 de 2 de Março, foi agendada vistoria para efeitos de Receção 

definitiva no dia 23 de Janeiro de 2015. ---------------------------- 

9. Da realização do inquérito administrativo, legislado no artigo 

223.º e 224.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações. --------------------------------- 

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

Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com o 

estipulado no artigo 227.º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi efetuada uma vistoria à obra conjuntamente com os representantes 
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do empreiteiro na qual se verificou não haver anomalias e que todos 

os trabalhos se encontram executados em conformidade.---------------- 

III – Da Proposta --------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor o seguinte:---------------------------- 

a) Que a presente proposta seja submetida a aprovação do Órgão 

Executivo na próxima Reunião de Câmara; ----------------------------- 

b) Que de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-
lei n.º 59/99 de 2 de Março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra;------------ 

c) Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação, de acordo 
com o estipulado no n. º1, artigo 229.º do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 

de Março, sejam extintas as garantias bancárias correspondentes a 5% 

do contrato inicial da empreitada, 5% do contrato adicional, bem como 

a retenção efetuada de 5% dos trabalhos efetuada em cada Auto de 

Medição e, de 10% do Auto de Revisão de Preços.---------------------- 

 

 

 

 

 

 

      

À 

consideração superior----------------------------------------------

Divisão de Obras Públicas, 12 de Fevereiro de 2015------------------- 

Contrato Tipo Caução 

Contrato Inicial 

Seguro Caução n.º 

7400415613791, Mapfre S.A. 

de 28 de Junho de 2004 

99.983,19€ 

     

Autos de Medição 

n.º 1 

Seguro Caução n.º 

7440415614098, Mapfre S.A. 

de 23 de Novembro de 2004 

10.560,95€ 

    

Autos de Medição 

n.º 2, n.º 3, n.º 4, 

n.º 5 e n.º 6 

Seguro Caução n.º 

7440515614367, Mapfre S.A. 

de 19 de Abril de 2005 

40.032,21€ 

    

Autos de Medição 

n.º 7, n.º 8, n.º 9, 

n.º 10, 

n.º 11 e n.º 12 

Seguro Caução n.º 

7440515614614, Mapfre S.A. 

de 9 de Setembro de 2005 

25.508,59€ 

    

Contrato Adicional 

Seguro Caução n.º 

7400515614728, Mapfre S.A. 

de 8 de Novembro de 2005 

1.220,38€ 

   

Autos de Medição 

n.º 13, n.º 14 e n.º 

15 

Seguro Caução n.º 

7440615614835, Mapfre S.A. 

de 23 de Janeiro de 2006 

18.452,00€ 

   

Autos de Medição 

n.º 16 e n.º 17 

Seguro Caução n.º 

7440715615198, Mapfre S.A. 

de Fevereiro de 2007 

5.429,44€ 

   

Autos de Medição 

n.º 18 (Adicional) 
Retenção no Auto 1.220,38€ 

   

Autos de Medição 

n.º 19 (Revisão de 

Preços) 

Retenção no Auto 6.463,47€ 
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O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) -----------------------------------

Anexos: Auto de Vistoria -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.12.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.02.23.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.23. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. PARQUE DE ACTIVIDADES DE CHAVES (VIA ESTRUTURANTE AO PARQUE DE 

ACTIVIDADES DE CHAVES) – 1.ª FASE. ---------------------------------- 

Foi presente a informação nº 36/2015, 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, 3.ª Série, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 2004, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Parque de 

Actividades de Chaves (Via Estruturante ao Parque de Actividades de 

Chaves) – 1.ª Fase”. ------------------------------------------------ 

2. De harmonia com a Deliberação Camarária, tomada em Reunião 

Ordinária do dia 21 de Junho de 2004, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, S.A.” a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 29 de 

Junho de 2004. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.324.058,06€ (Um milhão, 

trezentos e vinte e quatro mil, cinquenta e oito euros e seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

 Tipo de Empreitada: Série de Preços; --------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 120 dias. --------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 1 de Julho de 2004. ------------------------------------- 

6. De acordo com a Deliberação Camarária tomada em Reunião Ordinária 

do dia 16 de Agosto de 2005, o Município de Chaves aprovou uma  proposta 

de trabalhos a mais, no valor de 14.835,00€, (Catorze mil, oitocentos 

e trinta e cinco euros). -------------------------------------------- 

7. De harmonia com a Deliberação Camarária tomada em Reunião 

Ordinária do dia 3 de Outubro de 2005, o Município de Chaves aprovou 

uma segunda proposta de trabalhos a mais, no valor de 59.076,10€, 

(Cinquenta e nove mil, setenta e seis euros e dez cêntimos). -------- 

8. O Auto de Receção Provisória foi efetuado a 25 de Outubro de 

2006.--------------------------------------------------------------- 
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9. De acordo com o ponto n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março, foi agendada vistoria para efeitos de Receção 

definitiva no dia 23 de Janeiro de 2015. ---------------------------- 

10. Da realização do inquérito administrativo, legislado no artigo 
223.º e 224.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações.---------------------------------- 

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

Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com o 

estipulado no artigo 227.º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi efetuada uma vistoria à obra conjuntamente com os representantes 

do empreiteiro na qual se verificou não haver anomalias e que todos 

os trabalhos se encontram executados em conformidade.---------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor o seguinte: --------------------------- 

a) Que a presente proposta seja submetida a aprovação do Órgão 

Executivo na próxima Reunião de Câmara; ----------------------------- 

b) Que de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-

lei n.º 59/99 de 2 de Março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ----------- 

c) Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação, de acordo 

com o estipulado no n. º1, artigo 229.º do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 

de Março, sejam extintas as garantias bancárias correspondentes a 5% 

do contrato inicial da empreitada, 5% dos contratos adicionais, bem 

como a retenção efetuada de 5% dos trabalhos efetuada em cada Auto de 

Medição e, de 10% do Auto de Revisão de Preços. --------------------- 

Contrato Tipo Caução 

Contrato Inicial 

Seguro Caução n.º 

7400415613792, Mapfre S.A. 

de 28 de Junho de 2004 

66.202,90€ 

     

Autos de Medição 

n.º 1, n.º 2, n.º 3 e 

n.º 4 

Seguro Caução n.º 

7440515614366, Mapfre S.A. 

de 19 de Abril de 2005 

8.645,44€ 

    

Autos de Medição 

n.º 5, n.º 6, n.º 7, 

n.º 8 e n.º 9 

Seguro Caução n.º 

7440515614613, Mapfre S.A. 

de 9 de Setembro de 2005 

19.487,96€ 

    

Autos de Medição 

n.º 10, n.º 11, n.º 12 

e n.º 13 

Seguro Caução n.º 

7440615614834, Mapfre S.A. 

de 20 de Janeiro de 2006 

28.584,79€ 

    

Autos de Medição 

n.º 14, n.º 15 e n.º 16 

Seguro Caução n.º 

7440615615070, Mapfre S.A. 

de 26 de Setembro de 2006 

9.484,73€ 

    

Contrato 1.º Adicional 

Seguro Caução n.º 

7400515614620, Mapfre S.A. 

de 15 de Setembro de 2005 

741,75€ 

    

Contrato 2.º Adicional 

Seguro Caução n.º 

7400515614698, Mapfre S.A. 

de 18 de Outubro de 2005 

2.953,81€ 
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À consideração superior ---------------------------------------------

Divisão de Obras Públicas, 10 de Fevereiro de 2015 ------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de Vistoria -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.16.------------------------------------------------------ 

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 2015.02.23.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.23. --------------------------------------------------------  

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. PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA - RECEÇÃO 

DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 43/2015, 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, 3.ª Série, n.º 67, de 19 de Março de 2004, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”. ----------------------------------- 

2. De harmonia com a Deliberação Camarária, tomada em Reunião 

Ordinária do dia 21 de Junho de 2004, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, S.A.” a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 29 de 

Junho de 2004. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.976.958,20€ (Um milhão, 

novecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito euros 

e vinte cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

 Tipo de Empreitada: Série de Preços; --------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 110 dias. --------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 21 de Julho de 2004.------------------------------------- 

Autos de Medição 

n.º 17 (1.º 

Adicional), 

n.º 18 (2.º Adicional) 

e 

n.º 19 (Revisão de 

Preços) 

Garantia Gar/09305752, BPI, 

S.A. de 28 de Setembro de 

2009 

9.384,73€ 
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6. O Auto de Receção Provisória foi efetuado a 2 de Novembro de 

2006.--------------------------------------------------------------- 

7. De acordo com o ponto n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março, foi agendada vistoria para efeitos de Receção 

definitiva no dia 23 de Janeiro de 2015. ---------------------------- 

8. Da realização do inquérito administrativo, legislado no artigo 

223.º e 224.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações.---------------------------------- 

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

Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com o 

estipulado no artigo 227.º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi efetuada uma vistoria à obra conjuntamente com os representantes 

do empreiteiro na qual se verificou não haver anomalias e que todos 

os trabalhos se encontram executados em conformidade. --------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

Face ao exposto, sou a propor o seguinte:---------------------------- 

a) Que a presente proposta seja submetida a aprovação do Órgão 

Executivo na próxima Reunião de Câmara;------------------------------ 

b) Que de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-

lei n.º 59/99 de 2 de Março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ----------- 

c) Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação, de acordo 

com o estipulado no n. º1, artigo 229.º do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 

de Março, sejam extintas as garantias bancárias correspondentes a 5% 

do contrato inicial da empreitada, bem como a retenção efetuada de 5% 

dos trabalhos efetuada em cada Auto de Medição e, de 10% do Auto de 

Revisão de Preços.--------------------------------------------------- 

 

Contrato Tipo Caução 

Contrato Inicial 

Seguro Caução n.º 

7400415613790, Mapfre S.A. 

de 28 de Junho de 2004 

98.847,91€ 

     

Autos de Medição 

n.º 1 

Seguro Caução n.º 

7440515614365, Mapfre S.A. 

de 23 de Novembro de 2004 

13.240,34€ 

    

Autos de Medição 

n.º 2 e n.º 5 

Seguro Caução n.º 

7440515614612, Mapfre S.A. 

de 9 de Setembro de 2005 

12.802,00€ 

    

Autos de Medição 

n.º 3, n.º 4 e n.º 

6 

Seguro Caução n.º 

7440515614367, Mapfre S.A. 

de 19 de Abril de 2005 

17.614,90€ 

    

Autos de Medição 

n.º 7 e n.º 9 

Seguro Caução n.º 

7440615615054, Mapfre S.A. 

de 12 de Setembro de 2006 

25.772,89€ 

   

Autos de Medição 

n.º 8 

Seguro Caução n.º 

7440615615115, Mapfre S.A. 

de 2 de Novembro de 2006 

29.417,79€ 

   

Autos de Medição Retenção no Auto 6.803,68€ 
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À consideração superior ---------------------------------------------

Divisão de Obras Públicas, 12 de Fevereiro de 2015 ------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de Vistoria------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.23.------------------------------------------------------ 

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 2015.02.23.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.23. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. REABILITAÇÃO / REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA CRIAÇÃO 

DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INSUSTRIAS CRIATIVAS – REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 45/2015, 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 198/2011, concurso público tendo 

como objeto a adjudicação da empreitada “REABILITAÇÃO / REMODELAÇÃO 

DO EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 

INDUSTRIAS CRIATIVAS”.---------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 06 de fevereiro de 2012, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “COSTA & CARREIRA, Construção civil e obras 

públicas, 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 19 de 

abril de 2012.------------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 760.000,00 € (Setecentos e 

sessenta mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor, importando destacar as seguintes condições: ------------------ 

 Prazo de execução da obra: 180 dias----------------------------- 

 O auto de consignação é de 21 de maio de 2012------------------- 

 A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 13 de junho de 2012 -- 

 Foi deliberado em reunião de câmara de 10 de dezembro de 2012, 

conceder uma prorrogação de prazo graciosa, pelo prazo de 92 dias --- 

n.º 10 (Revisão de 

Preços) 
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 Foi deliberado em reunião de câmara de 05 de março de 2013, 

conceder uma segunda prorrogação de prazo graciosa, por 30 dias ----- 

 Foi deliberado em reunião de câmara de 05 de março de 2013, a 

aprovação de trabalhos de erros e omissões, no valor de 10.621,55€, 

não incluindo o IVA, com um prazo de execução de 20 dias. ----------- 

 Foi efetuada a receção provisória aos 20 dias do mês de maio de 

2013.--------------------------------------------------------------- 

II. FUNDAMENTAÇÃO---------------------------------------------------
Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 

cláusula 37º do Caderno de Encargos e Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01, 

foi calculada a revisão preços provisória devido ao facto de não serem 

conhecidos os índices do mês do auto, resultando ser nulo o seu valor.- 

Publicados os indicadores económicos respeitantes ao mês da execução 

dos trabalhos previstos no respetivo plano de trabalhos, procedeu-se 

ao cálculo definitivo da revisão de preços, resultando o valor da 

revisão ser de 573,97€ (quinhentos e setenta e três euros e noventa e 

sete cêntimos), não incluído o IVA..--------------------------------- 

III. PROPOSTA-------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, salvo melhor opinião, proe-se ao órgão executivo: -- 

1.  a aprovação da presente revisão de preços de acordo com o 

estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos; ------- 

2. caso a presente proposta mereça aprovação, seja autorizado o seu 

pagamento.---------------------------------------------------------- 

À consideração Superior.---------------------------------------------

Chaves, 10 de fevereiro de 2015-------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco, Eng.ª) -------------------------- 

ANEXOS: Auto de revisão de preços; folhas de cálculo da revisão de 

preços-------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.23.------------------------------------------------------ 

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 2015.02.23.----------------------------------------------  

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 

2015.02.23---------------------------------------------------------- 

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

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

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco Melo, concordar com a 

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

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

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

Dr. Francisco Melo, fundamentando a sua posição de abstenção, uma vez 

que da presente informação técnica, não ficou absolutamente clara a 

metodologia e ou formula utilizada, tendo em vista o cálculo do valor 

da revisão de preços. --------------------------------------------- 

 

 

1.6. AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOVO - RECEÇÃO DEFINITIVA. -------------- 

Foi presente a informação nº 32/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------— 
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I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por Concurso Limitado sem Publicação 

de Anuncio em 16 de Agosto de 2007, tendo como objetivo a adjudicação 

da empreitada “Ampliação do cemitério Novo – Chaves”. --------------- 

2. De harmonia com a Deliberação Camarária, tomada em Reunião 

Ordinária do dia 17 de Janeiro de 2008, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, S.A.” a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 21 de 

Fevereiro de 2008. -------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 99.985,00€ (Noventa e nove 

mil, novecentos e oitenta e cinco euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições: -- 

 Tipo de Empreitada: Série de Preços; --------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 90 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 24 de Março de 2008. ------------------------------------ 

6. O Auto de Receção Provisória foi efetuado a 12 de Dezembro de 

2008. -------------------------------------------------------------- 

7. De acordo com o ponto n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março, foi agendada vistoria para efeitos de Receção 

definitiva no dia 23 de Janeiro de 2015. ---------------------------- 

8. Da realização do inquérito administrativo, legislado no artigo 

223.º e 224.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações. --------------------------------- 

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

Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com o 

estipulado no artigo 227.º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi efetuada uma vistoria à obra conjuntamente com os representantes 

do empreiteiro na qual se verificou não haver anomalias e que todos 

os trabalhos se encontram executados em conformidade. --------------- 

III – Da Proposta-------------------------------------------------

Face ao exposto, sou a propor o seguinte: --------------------------- 

a) Que a presente proposta seja submetida a aprovação do Órgão 

Executivo na próxima Reunião de Câmara; ----------------------------- 

b) Que de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-

lei n.º 59/99 de 2 de Março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ----------- 

c) Que caso a presente proposta venha a merecer aprovação, de acordo 

com o estipulado no n. º1, artigo 229.º do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 

de Março, sejam extintas as garantias bancárias correspondentes a 5% 

do contrato inicial da empreitada, bem como a retenção efetuada de 5% 

dos trabalhos efetuada em cada Auto de Medição e, de 10% do Auto de 

Revisão de Preços. -------------------------------------------------- 

 

Contrato Tipo Caução 

Contrato Inicial 

Seguro Caução n.º 

7100891500022/0, Mapfre 

S.A. 24 de Janeiro de 2008  

5% 4.999,25€ 

     

Autos de Medição 

n.º 1, n.º 2, 

n.º 3 e n.º 4  

Retenção no Auto 5% 4.924,26€ 
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À consideração superior --------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 9 de Fevereiro de 2015 ------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) -----------------------------------

Anexos: Auto de Vistoria -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.16.------------------------------------------------------ 

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 2015.02.20.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.20. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATTUR – RESPOSTA À EXPOSIÇÃO 

COM REGISTO 14134 DE NOVEMBRO DE 2014. ------------------------------ 

Foi presente a informação nº 01/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------— 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no 

Diário da Republica, 2ª Série, n.º 235 de 5 de dezembro de 2012, 

concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

“Requalificação da Envolvente do AQUANATTUR“.------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 05 de agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “SINOP – Soc. Infraestruturas e Obras Públicas – ANTÓNIO 

MOREIRA DOS SANTOS S.A.”, a execução da referida empreitada.--------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 09 de 

setembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

empresa adjudicatária, encontra-se fixado em 1.920.530,34€ (um milhão, 

novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

- Prazo de execução da obra: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 27 de novembro de 2013.---------------------------------- 

6. O Plano de Segurança e Saúde da empreitada, foi aprovado por 

deliberação camarária tomada em reunião ordinária, do dia 19 de 

dezembro de 2013, tendo o empreiteiro tomado conhecimento em 23 de 

dezembro de 2013.---------------------------------------------------- 

Autos de Revisão 

de Preços n.º 5 

e n.º 6 

Retenção no Auto 
10

% 
374,82€ 
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7. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 

aprovação do plano de trabalhos ajustado.---------------------------- 

8. Foi deliberado em reunião de câmara de 07 de novembro de 2014, a 

aprovação de trabalhos suprimento de erros e omissões, no valor de € 

7.615,11, IVA não incluído, com um prazo de execução de 5 dias.------ 

9. Foi deliberado em reunião de câmara de 19 de dezembro de 2014, 

conceder uma prorrogação de prazo graciosa até a odia 27 de fevereiro 

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

10. A Munícipe Cláudia Patrícia Rodrigues Santos, residente em Vidago 
e identificada como proprietária do estabelecimento comercial “A Toca” 

situado na Alameda Teixeira de Sousa Nº12, vem através de exposição 

escrita que deu entrada nos serviços administrativos do Município de 

Chaves com o registo nº14134, de 26/11/2014, solicitar ajuda 

financeira ao Município no valor de €3.000,00 (três mil euros), 

alegando ter tido uma diminuição significativa de receitas devido a 

dificuldades de acessos para os clientes decorrentes dos trabalhos 

realizados no âmbito da empreitada supra mencionada. As dificuldades 

expostas são:------------------------------------------------------- 

10.1. Sem passeios;-------------------------------------------------- 
10.2. Sem iluminação;------------------------------------------------ 
10.3. Sem estacionamento;-------------------------------------------- 
10.4. Vias com fossos abertos e enlameados;-------------------------- 
10.5. Máquinas que operam nas obras a impedir acesso e estacionamento.- 
II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Após análise do ofício acima referido, cumpre informar: ------------- 

1. O projeto aprovado pelo Município que está a ser executado nesta 

empreitada, entre outras caraterísticas, na Alameda Teixeira de Sousa, 

previa a remoção do pavimento existente, a instalação de 

infraestruturas subterrâneas e a nova pavimentação da mesma com perfil 

diferente do inicial. ----------------------------------------------- 

2. O inicio destes trabalhos foram iniciados de forma a que o plano 

de trabalhos fosse cumprido e a minimizar os impactos dos 

moradores/estabelecimentos comerciantes do local. ------------------- 

3. Para se executarem os trabalhos previstos na empreitada, 

nomeadamente a remoção do pavimento existente e a instalação das 

infraestruturas subterrâneas, era absolutamente necessário utilizar 

máquinas, retirar os passeios, estacionamento e iluminação existentes, 

assim como abrir valas para a instalação das referidas 

infraestruturas, o que daqui resultam naturalmente algumas 

condicionantes no local dos trabalhos. ------------------------------ 

4. De forma a minimizar os impactos no local, o adjudicatário por 

indicação da fiscalização, no final dos dias e aos fins-de-semana 

deixava, dentro das condições possíveis, criava acessos às habitações 

e estabelecimentos comerciais existentes no local, sendo que mesmo 

durante a execução dos trabalhos houve sempre a preocupação de garantir 

os referidos acessos. ----------------------------------------------- 

5. De referir que neste momento, na Alameda Teixeira de Sousa já 

foram instaladas as infraestruturas subterrâneas, está a ser colocado 

o pavimento final e já possui novamente iluminação pública, pelo que, 

neste momento, algumas dificuldades expostas pela Munícipe Cláudia 

Patrícia Rodrigues Santos já não existem e outras estão muito 

minimizadas. ------------------------------------------------------- 

6. Em anexo são apresentadas fotografias do estado atual da referida 

Alameda, considerando que irá ficar com melhores condições das que 

tinha antes da intervenção, o que num futuro próximo, será mais um 

motivo para aumentar o número de clientes e receitas dos 

estabelecimentos comerciais circundantes. --------------------------- 
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III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que era necessário executar os trabalhos 

previstos no projeto aprovado pelo Município, dentro das 

condicionantes que naturalmente daí resultam considero que foram 

satisfeitos todos os requisitos, de modo a causar o menor impacto 

possível no local e a cumprir o disposto na empreitada, pelo que 

considero que o Município de Chaves, no âmbito da execução da 

empreitada supra mencionada, não é responsável pela atribuição da 

ajuda financeira, solicitada pela Munícipe Cláudia Patrícia Rodrigues 

Santos, no valor de €3.000,00 (três mil euros). --------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Chaves, 07 de janeiro de 2015 --------------------------------------- 

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

(Eng.º, Nuno Bento) ------------------------------------------------- 

Anexos: Exposição escrita com registo nº14134, de 26/11/2014 e 

fotografias com o estado atual da Alameda Teixeira de Sousa. --------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.03. ------------------------------------------------------ 

Concordo com a presente informação. A obra decorreu dentro da 

normalidade, pelo que considero que a Câmara não é responsável, pelo 

decréscimo do negócio da D. Cláudia Santos, dado que os acessos ao 

estabelecimento comercial foram sempre garantidos. -----------------

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

DELGADO, DE 2015.02.13. --------------------------------------------- 

Considerando o sentido da informação perfilhada na presente 

informação, sendo o mesmo desfavorável à pretensão da interessada, 

deveria a decisão administrativa ser, inicialmente sujeita a prévia 

audiência dos interessados. Atendendo a natureza da matéria em apreço, 

deverá este assunto ser agendado para uma próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal. À consideração superior. ----------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.02.16. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL (LANÇO 3) - AUTO DE 

MEDIÇÃO N.º 11/DOP/2015. -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 11/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 47.918,43 €, 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 2015.02.23.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.23. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €47.918,43 
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(quarenta e sete mil novecentos e dezoito euros e quarenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 19/DOP/2015.-------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº19/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a firma, NORCEP – Construções e Empreendimentos, Lda., no valor de 

181.000,66 €, 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 2015.02.24.---------------------------------------------- 

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 

2015.02.24. --------------------------------------------------------  

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €181.000,66 

(cento e oitenta e um mil euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------- 

 

 

1.10. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – TRABALHOS A MAIS----------------------- 

Foi presente a informação nº 52/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Fundação Nadir Afonso”. ------------------ 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 16 de Maio 
de 2011, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Construções Europa-

Ar Lindo, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, 16 de Junho 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 4.771.380,52€ (Quatro 

milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta euros e 

cinquenta e dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor, importando destacar as seguintes condições: --------------- 

 Prazo de execução da obra: 540 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 28 de Junho de 2011. ----------------- 
 O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 11 dias do mês de Julho 

de 2011. ------------------------------------------------------------ 

6. No dia 20 de maio de 2013, foi aprovada em reunião do executivo 
municipal, a cessão da posição contratual para a empresa Edinorte, 

Edificações Nortenhas, S.A., com um prazo de um ano a contar dessa 

data. ------------------------------------------------------------- 

II – Determinação do regime legal dos trabalhos a mais à luz do Código 

dos Contratos Públicos ---------------------------------------------- 

1 – A matéria em apreciação encontra-se abrangida pelo artigo 370 do 

CCP, integrado na secção VI – “Modificações objetivas – do capítulo I 

– Empreitadas de Obras Públicas – do Título II – Contratos 

Administrativos em especial”. --------------------------------------- 
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2 – Muito embora tal artigo tenha sofrido diversas alterações, por 

força da publicação do DL n.º 278/2009, de 2 de agosto e do DL 149/2012, 

de 12 de julho, a presente situação deverá ser enquadrada no artigo 

370 do CCP, na redação que lhe veio a ser confiada pelo DL 278/2009, 

de 2 de agosto, considerando a data do início do procedimento e da 

formação do contrato, ambas anteriores à publicação do DL 149/2012.-- 

3 – Considerando o descrito no referido artigo 370 do CCP, são 

trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista 

no contrato e que:--------------------------------------------------- 

a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma na sequência 

de uma situação imprevista não podendo, assim, ter sido, 

objetivamente, contemplados no projeto da própria obra e no respetivo 

contrato inicial;--------------------------------------------------- 

b) Não possam ser técnica e/ou economicamente separáveis do contrato 

inicial, sem graves inconvenientes para o dono de obra e para a gestão 

do próprio contrato;------------------------------------------------- 

c) Esses trabalhos, embora separáveis da execução do contrato, sejam 

estritamente necessários à conclusão da própria obra.---------------- 

d) Por último, que o valor atribuído aos trabalhos a mais não 

ultrapasse os limites legais fixados nos diplomas legais.---------- 

III – Fundamentação------------------------------------------------ 

1 - A obra em causa consiste na construção do edifício que irá alojar 

o Museu Nadir Afonso, bem como no arranjo paisagístico do seu espaço 

exterior.----------------------------------------------- 

2 – Verifica-se que as obras que contemplam a execução do edifício se 

encontram concluídas, no entanto, o estado em que se encontram os 

solos que compõem o seu espaço exterior (numa área de cerca de 11.000 

m2) se encontram num estado de saturação bastante elevada prejudicando 

não só a conclusão dos trabalhos, como também a sua execução do modo 

como se encontram previstos em projeto. ----------------------------- 

 

 

 

3 – Esta situação deve-se ao facto de se terem verificado nos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2014 níveis de precipitação muito 

superiores ao normal, conforme se pode constatar através do gráfico 

seguinte, que coincidiram com um período de grande atividade na obra, 

designadamente grandes movimentações de veículos não sé de apoio à 

obra como também para efetuar cargas e descargas de diversos 

materiais.---------------------------------------------------------- 
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3 - Esta situação não permitiu que fosse executado qualquer tipo de 

trabalho de integração paisagística durante vários meses, detetando-

se agora que os solos não se apresentam em condições de constituir 

camada de base para os restantes trabalhos, dada a sua baixa 

resistência.-------------------------------------------------------- 

4 – Não sendo previsível a ocorrência desta situação, não foram 

previstos determinados trabalhos no projeto inicial, trabalhos esses 

que conferem maior consistência e durabilidade à obra.--------------- 

5 – Enquadram-se neste cenário os seguintes trabalhos:--------------- 

5.1 – Operações de preparação do terreno ---------------------------- 

5.1.1 - Escavação e aterro------------------------------------------- 

i – Encontra-se previsto em projeto a escavação numa espessura de 

0,20m para a retirada dos solos existentes e o respetivo aterro com 

solos selecionados, para receber posteriormente a terra vegetal onde 

se procederá à sementeira de prados.--------------------------------- 

ii – Conforme referido anteriormente, os solos encontram-se num estado 

diferente daquele que foi estudado, verificando-se a necessidade de 

se proceder à escavação num volume superior ao inicialmente previsto 

e consequentemente o volume de aterro será igualmente superior.------ 

iii – Analisada a situação no local, concluiu-se que esta escavação 

deveria desenvolver-se numa profundidade de mais 20cm. -------------- 

5.1.2 – Drenagem complementar das zonas verdes----------------------- 

i – O edifício desenvolve-se no piso 1, sendo o rés-do-chão constituído 

por vários muros perpendiculares ao rio a fim de não estar sujeito a 

uma eventual inundação. --------------------------------------------- 

ii – Entre estes muros está prevista a instalação de um tapete de 

hera, sob o qual se procederá à colocação de uma camada drenante em 

brita.-------------------------------------------------------------- 

iii – Tal como referido para o trabalho anterior, também aqui se torna 

necessário retirar um volume maior de solos impróprios, aumentando em 

consequência o seu preenchimento com brita. ------------------------- 

5.2 – Base de pavimentos - Massame em betão-------------------------- 

i – Encontram-se previstos dois arruamentos em cubo e microcubo de 

granito no exterior, sendo que um se destina ao trânsito de veículos 

para efetuar cargas e descargas, e o outro é uma via pedonal.-------- 

ii – A base prevista para os dois arruamentos é a mesma, massame em 

betão B20 com 10cm de espessura, armado com malhassol. Conforme já foi 

referido, o estado do terreno é mau e tendo em consideração que o 

arruamento para a realização de cargas e descargas irá ser sujeito a 

cargas elevadas, é tecnicamente aconselhável que a base para este 

arruamento seja reforçada, ou seja deverá, no mínimo possuir 20 cm de 

espessura.---------------------------------------------------------- 

5.3 – Fundações dos muros-------------------------------------------- 

i – Conforme já se referiu anteriormente, para a obtenção de solo mais 

firme, no sentido de conferir estabilidade aos muros, será necessário 
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aumentar o volume de escavação. Este aumento vai implicar um aumento 

do volume do betão ciclópico previsto para as fundações. ------------ 

5.4 – Preços -------------------------------------------------------- 

i – Os trabalhos desta espécie já se encontravam previstos no projeto 

inicial, pelo que, para a determinação do seu custo foram aplicados 

os preços constantes no contrato. (Os preços constam da lista de 

quantidades em anexo). ---------------------------------------------- 

6 – Protótipos ------------------------------------------------------ 

6.1 – Foram executados antes do início dos trabalhos de betão armado 

branco, dois protótipo com o objetivo de afinar a composição do betão 

pretendido e o seu comportamento em elementos particulares tais como 

muros, lajes, ligação dos diversos elementos. Estes elementos seriam, 

posteriormente, integrados nos espaços verdes da obra, como elementos 

decorativos. ------------------------------------------------------- 

6.2 - Acontece, porém, que o estado deficitário do terreno provocou 

um ligeiro deslizamento da estrutura de um deles, pelo que constitui 

atualmente um fator de perigo, pois existe o risco de ruir.---------- 

6.3 – Face à imprevisibilidade da situação, não se encontra previsto 

em projeto qualquer reforço da estrutura, pelo que se propõe a 

aprovação da execução da mesma, garantindo assim a sua estabilidade e 

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

7 – Reabilitação do edifício em ruína-------------------------------- 

7.1 – Existe no perímetro da obra uma casa em ruína que o projeto 

previa manter no estado em que se encontrava, efetuando-se apenas a 

contenção das paredes mais instáveis, de modo a garantir a sua 

segurança e estabilidade.-------------------------------------------- 

7.2 – Acontece porém que o seu estado de degradação aumentou 

substancialmente nos últimos anos tendo já ocorrido a derrocada de 

partes do edifício. Tal derrocada colocou em evidência as fragilidades 

do edifício, não só ao nível das paredes como também na sua fundação.- 

7.3 – Para além disso, também se verifica que as pedras que compõem 

as paredes do piso inferior apresentam patologias, designadamente a 

desagregação das rochas em fragmentos arenosos, manifestando-se pela 

queda destes grãos. Encontram-se num estado extremo já que basta tocar 

na sua superfície para que caia material.---------------------------- 

7.4  – Desta forma deverá ser demolida de forma controlada na 

totalidade e reconstruída de acordo com a atual configuração, sendo 

necessário o fornecimento da pedra afetada pela desagregação granular 

já que não existe a possibilidade de a reaproveitar.----------------- 

8 – Muro------------------------------------------------------------- 

8.1 – Um dos muros existentes, em pedra solta e cuja intervenção 

consistia apenas em remontagens pontuais, ruiu, na sua maior parte, 

fruto do mau estado dos solos e do facto de ser bastante antigo e 

dotado de fundações deficitárias.------------------------------------ 

8.3 - Não era previsível, à partida, que tal ocorresse, até porque 

existem na obra vários muros nas mesmas condições, não tendo estes 

sofrido qualquer dano.----------------------------------------------- 

8.3 – Torna-se, assim, inevitável a sua reconstrução, mas, para que 

seja feito com maior eficácia, primeiro deve-se proceder à sua 

demolição total, à execução de fundação em betão ciclópico nos mesmos 

moldes das restantes e a elevação dos mesmos com a mesma pedra, sendo 

que será necessário o fornecimento de parte do material.------------- 

9  – Posto de Transformação-------------------------------------- 

9.1 – Os cabos que entram e saem do PT encontram-se, no seu interior, 

alojados numa vala com as dimensões de 1,20x1,20m. Esta vala encontra-

se aberta já que não existe a obrigatoriedade de ser fechada e de 

dever permanecer acessível para substituições, reparações e 
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manutenções. No entanto, desta forma coloca em causa a segurança das 

pessoas que fazem a sua manutenção e o próprio equipamento.---------- 

9.2 – Torna-se, assim, imprescindível a colocação de tampas em ferro, 

na extensão da vala, mantendo os cabos protegidos e preservando a 

segurança dos funcionários, mantendo a sua acessibilidade para quando 

tal se tornar necessário. ------------------------------------------- 

10  – Ligação de águas pluviais----------------------------------- 

10.1 – O projeto prevê a recolha de águas pluviais proveniente dos 

arruamentos confinantes com a obra, bem como a execução de uma rede 

de águas pluviais no logradouro do edifício e a sua ligação a um 

coletor existente que, por sua vez, efetua a descarga dessas águas no 

rio. Foram efetuados ensaios no coletor existente tendo este revelado 

perdas consideráveis ao longo do seu percurso. Após uma sondagem 

verificou-se que este coletor, se apresenta seriamente danificado. -- 

10.2 – Dado que os custos de limpeza e de reabilitação do mesmo seriam 

elevados, e que o sua estado de conservação não garante a sua total 

eficácia no escoamento das águas sendo fundamental que tal aconteça, 

propõe-se a execução de uma nova ligação de águas pluviais diretamente 

ao rio.------------------------------------------------------------- 

10.3 - Esta ligação seria efetuada através da execução de um coletor 
com o diâmetro de 500mm e da boca de descarga.----------------------- 

11  – Infraestuturas de wi-fi------------------------------------- 

11.1 – As redes de difusão de internet são fundamentais na atualidade 

para a colocação da informação ao dispor das pessoas, tornando-se, 

assim, inevitável a sua implementação em espaços destinados a receber 

o público.---------------------------------------------------------- 

11.2 – Dado que o início deste projeto remonta a 2004, altura em que 

tais questões não careciam ainda desta importância, não se encontra 

prevista a dotação do edifício com uma rede de wireless.------------- 

11.3 – Propõe-se assim a sua execução dando assim continuidade ao 

projeto de modernização e inovação tecnológica, sendo certo que, a não 

inclusão destes trabalhos nesta fase, pressupõe a seu execução 

posteriormente com custos superiores.-------------------------------- 

12 - Remoção das placas de amianto----------------------------------- 

12.1 – O projeto prevê a demolição de parte de um armazém que confina 

com a obra. Esta edificação possui o revestimento da cobertura em 

placas de amianto, não sendo percetível nem previsível na altura da 

elaboração do projeto. A atual legislação, posterior à elaboração do 

projeto, prevê que a sua remoção se faça para vazadouro licenciado, 

mediante a adoção de medidas de segurança, não se encontrando tal 

situação prevista em projeto, o que acarreta custos acrescidos.------ 

13 – Armaduras exteriores (sob o edifício) -------------------------- 

13.1 – Encontra-se prevista a colocação de armaduras de iluminação, 

pontualmente, sob o edifício.---------------------------------------- 

Na sequência de uma visita noturna, feita com o objetivo de aferir as 

condições de iluminação, detetou-se que a iluminação era fraca havendo 

mesmo zonas completamente escuras.----------------------------------- 

13.2 - Sendo o espaço de acesso público e, de certa forma, isolado, 

esta situação coloca em risco não só os transeuntes, como também a 

segurança do próprio edifício.--------------------------------------- 

13.3 - Propõe-se, assim, a iluminação de todos os vãos do rés-do-chão, 

traduzindo-se na colocação de mais oito armaduras sob a laje. ------- 

13.4 – Dado que existe valor para trabalho desta espécie obteve-se o 

valor do mesmo por aplicação desse preço.---------------------------- 

14 – Conclusão ------------------------------------------------------ 

14.1 – Tendo em consideração que se trata de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 
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certo que a sua execução numa fase posterior acarretaria custos 

acrescidos para o dono de obra, foi feito o apuramento dos custos, 

tendo-se obtido o valor de 156.060,14€, representando 3,27% do valor 

do contrato inicial.------------------------------------------------- 

IV – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------- 

1 -  Face aos elementos apresentados, propõe-se ao Executivo Municipal 

que seja aprovada a execução dos trabalhos a mais, no valor de 

156.060,14€ (Cento e cinquenta e seis mil, sessenta Euros e catorze 

cêntimos), IVA não incluído;----------------------------------------- 

2 – Os trabalhos apresentados têm uma duração de 30 dias configurando 

uma prorrogação legal do prazo de execução por este período. -------- 

3  – Os preços foram obtidos tendo em consideração:-------------- 

a)  Os preços do contrato para trabalhos da mesma espécie, estando 

estes devidamente identificados na presente informação; ------------- 

b) Nos restantes casos, os preços foram acordados com o empreiteiro, 

tendo como base os preços praticados na região para trabalhos da mesma 

espécie dos trabalhos em questão.------------------------------------ 

4 – O valor dos trabalhos a mais, representa 3,27% do valor global da 

obra, não existindo até à presente data qualquer outro valor de 

trabalhos a mais, respeitando assim os limites previstos no n.º 2 do 

artigo 370 do CCP.--------------------------------------------------- 

5 – Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, deverá ser 

dada ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias.--------------------------------- 

6 – Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação, deverá ser 

remetida ao Tribunal de Contas.-------------------------------------- 

7 – A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o n.º 

485/2015.----------------------------------------------------------- 

8 – O valor da mesma, dispensa a publicitação prevista no n.º 1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

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

Chaves, 23 de fevereiro de 2015 ------------------------------------- 

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

(Fernanda Serra, Eng.ª) --------------------------------------------- 

Em anexo: Lista de quantidades e orçamento--------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.02.23. ------------------------------------------------------ 

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 2015.02.23. ---------------------------------------------  

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 

2015.02.23. -------------------------------------------------------- 

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

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

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, e com o voto de 

qualidade do Senhor Presidente de Câmara, Arqto. António Cabeleira, 

concordar com o teor da informação técnica supra. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. Notifique-se. --------------------- 

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

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

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

“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”.” ------------------------- 

Por último, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara informação, sobre 

o valor total da obra que obteve financiamento e ou comparticipação, 

bem como, informação sobre qual a percentagem da obra que não obteve 

qualquer comparticipação, independentemente da liquidação ou não dos 

respetivos autos de medição. ---------------------------------------- 

Por último, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Eng. 

João Adérito Moura Moutinho, tendo, verbalmente, tecido a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

“O valor em causa, dos trabalhos a mais propostos, é muito elevado, 

sendo certo que esta situação deveria ter sido detetada, atempadamente 

e no momento certo, e não deixa-la arrastar até ao final a obra.---- 

Tanto mais que tais encargos adicionais não são comparticipados”. --- 

Seguidamente, usou da palavra, a vereadora do Partido Socialista, Dra. 

Paula Barros, para manifestar a sua plena concordância com o alcance 

dos comentários anteriormente exarados. ----------------------------- 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
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1. LUGARES DE VENDA DO LOGRADOURO INTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL DE 

CHAVES – BANCAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 11/2015---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No pretérito dia 5 de dezembro de 2014 foi aprovado em Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, o novo Regulamento dos 

Mercados Municipais do Concelho de Chaves, sancionado posteriormente, 

em sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 17 de 

dezembro de 2014, nos termos legais previstos, sobre a matéria, na Lei 

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

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

Considerando o artigo 21.º6 do novo Regulamento dos Mercados Municipais 

do Concelho de Chaves, para a ocupação a título permanente, de um 

lugar de venda (banca), compete à Câmara Municipal emitir e renovar 

anualmente o cartão de identificação de titular de lugar de venda, 

cujo modelo se publica no anexo I, do citado regulamento. -----------  

Considerando a necessidade de atualizar o cadastro dos titulares de 

ocupação dos lugares de venda (banca) do Mercado Municipal de Chaves, 

bem como a emissão dos referidos cartões, por forma a melhor 

identificar os seus utilizadores, compreender a distribuição espacial 

dos lugares, bem como a existência de lugares vagos, quer por 

desistência, quer por falta de apresentação de elementos obrigatórios 

à atividade pretendida, venda de produtos hortofrutícolas de produção 

própria. ----------------------------------------------------------- 

Considerando que só após terminar o processo de atualização do 

cadastro, se determinará com exatidão o número de lugares vagos. ---- 

Considerando que conforme número 2 do artigo 23.º do referido 

Regulamento, se o número de lugares de venda pedidos para concessão 

for superior à quantidade disponível, a Câmara Municipal fará a 

atribuição através de sorteio, por ato público, o qual deve ser 
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Artigo 21.º - Modalidades do direito à ocupação --------------------- 

1. A atribuição do direito de ocupação de lugares de venda será 

efetuada a título permanente, durante todo o ano, ainda que a atividade 

de venda seja exercida em dias da semana específicos, nomeadamente o 

dia da feira semanal, ou a título ocasional. ------------------------ 

2. Quando o titular permanente não ocupar o lugar que lhe está 

reservado até às oito horas da manhã do dia de feira, deverá o 

funcionário municipal em serviço no mercado, atribuir esse lugar a 

outro participante ocasional, observando, com as necessárias 

adaptações, os procedimentos previstos no artigo seguinte. ---------- 

3. Para a ocupação a título permanente, compete à Câmara Municipal 

emitir e renovar anualmente o cartão de identificação de titular de 

lugar de venda, cujo modelo se publica no anexo I. ------------------ 

4. A renovação anual do cartão de identificação de titular de lugar 

de venda deverá ser requerida até 30 dias antes de caducar a respetiva 

validade. ---------------------------------------------------------- 
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anunciado por edital a afixar nos Mercados Municipais, nos locais de 

estilo, na página eletrónica do município e em, pelo menos, um jornal 

local. ------------------------------------------------------------- 

Considerando a possibilidade de ocupar um lugar de venda, que se 

encontre vago ou cujo titular não ocupou até às 8h00, conforme n.º 2 

do artigo 21.º do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de 

Chaves, a título ocasional, no seguimento das condições expressas no 

artigo 22.º7 do mesmo Regulamento. ---------------------------------- 

Considerando que a publicitação, junto dos atuais titulares de lugar 

de venda a título permanente, do processo em curso, tem suscitado uma 

crescente apresentação de requerimentos por outros interessados, com 

vista à atribuição de novos lugares. --------------------------------  

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

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

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no indeferimento de todos os 

pedidos de atribuição de lugares de venda (banca), até estar concluído 

o processo de atualização do cadastro dos titulares de lugar de venda 

permanente, no logradouro interior, do Mercado Municipal de Chaves; - 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser notificados, 

nos termos do artigo 69.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no 

indeferimento do pedido de atribuição de lugar de venda no Mercado 

Municipal de Chaves, sendo para o efeito, estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir aos mesmos vir a procedimento, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

100.º e ss. do CPA; ------------------------------------------------- 

c) Deverão ainda ser informados os referidos requerentes que, findo o 

processo de atualização em curso, caso se constate a existência de 

lugares de venda vagos, serão informados do procedimento que a Câmara 

Municipal adotar para a sua atribuição, podendo entretanto proceder à 

ocupação de lugares de venda, a título ocasional. ------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 19 de fevereiro de 2015 ------------------------------------ 

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

(Cristiana Morais) ------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DE 

20.02.2015. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração superior----------------------------- 
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 Artigo 22.º - Condições de atribuição do lugar de venda a título 

ocasional ----------------------------------------------------------  

1. A ocupação do lugar a título ocasional far-se-á segundo a ordem de 

chegada aos setores respetivos, segundo o ordenamento estabelecido. - 

2. A ocupação prevista no número anterior deverá ser solicitada 

verbalmente ao trabalhador municipal e estará sempre condicionada à 

existência de lugares disponíveis, implicando o pagamento da taxa 

correspondente e prevista no Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves. -------------------  

3. O direito à ocupação a título ocasional será feito por meio de 

senhas, as quais serão intransmissíveis, devendo o interessado 

conservá-las em seu poder durante o período da sua validade, sob pena 

de lhe ser exigido novo pagamento. ---------------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 23.02.2015 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos para a matéria.------------------------ 

À Consideração Superior.--------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, SR. JOÃO NEVES DATADO DE 24.02.2015. ---------  

À Reunião Câmara. --------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

 

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 catorze horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


