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Nº 08 – Reunião  Ordinária  da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada  no  dia 10 de abril 

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

Aos dez dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho, 

realizou-se a Reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a 

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido Monteiro 

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

Castanheira Penas, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, 

Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. Eng. João Adérito Moura 

Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral. --------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze 

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

do dia previamente elaborada e datada do sete de abril de dois mil e 

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

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

Monteiro Cabeleira, começando por dar conhecimento, ao Executivo 

Camarário, quanto à necessidade de ser convocada, nos termos da Lei, 

uma Reunião Extraordinária deste Órgão Executivo, para o próximo dia 

17 de abril, pelas 15:30 horas. ------------------------------------- 

Tal reunião irá permitir apreciar, pelo Órgão Executivo, matérias 

importantes para a gestão municipal e que carecem de sancionamento, 

por parte do órgão deliberativo Municipal, nomeadamente, a apreciação 

do protocolo a celebrar com a Fundação Nadir Afonso e, bem assim, a 

outorga de protocolo com o Estado Português, tendo como objeto a 

instalação da Loja do cidadão, e cuja cerimónia oficial, em vista à 

sua efetiva assinatura, está agendada para o próximo dia 22/04/2015.- 

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

Tal estratégia de atuação veio a merecer acolhimento de todos os 

membros do Executivo Municipal, sendo certo que a convocatória 

indispensável à realização da referida reunião extraordinária, será 

expedida para todos os vereadores, dentro do prazo, legalmente, 

fixado, seguindo-se todos os demais procedimentos relacionados com a 

convocação de tal reunião. ------------------------------------------ 

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

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara procedeu à distribuição, 

junto de todos os Vereadores, de cópia do documento relacionado com o 

Relatório anual de auditória as contas do Município de Chaves, pala 

empresa “RC&MG”, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais, anexando-se à presente ata sob o número 1. - 

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

Por último, o Senhor Presidente da Câmara informou o Executivo 

Municipal da realização, no próximo dia 17 de abril, pelas 18 horas, 

de singela cerimonia, com a família doadora – Família do Senhor Eng. 
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Setas -, da receção da peça ofertada para o Museu de Arte Sacra 

Flaviense. --------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, tendo solicitado esclarecimentos sobre o 

procedimento de inscrição dos utentes do Balneário Termal. ---------- 

Neste contexto, o Vereador peticionário solicitou informação sobre a 

existência de um regulamento disciplinador do procedimento de 

inscrição dos utentes para os diversos tratamentos proporcionados pelo 

Balneário. --------------------------------------------------------- 

De facto não é clara a metodologia seguida, sobre a matéria, 

nomeadamente sobre a eventual separação dos procedimentos adotados, 

em função da componente curativa (termal) ou de bem-estar (SPA), no 

que concerne à inscrição dos utentes. ------------------------------- 

O mesmo se deve referir relativamente à intervenção clinica, não sendo 

claro se a mesma se regista nas duas valências, ou seja, termal e de 

bem-estar, ou só na primeira componente. ---------------------------- 

Por último, dever-se-á esclarecer se as inscrições dos utentes podem 

ser efetivadas, por via eletrónica, para todos os tratamentos 

ministrados no balneário ou apenas para a vertente do bem-estar e/ou 

Saúde pela Água (SPA). ---------------------------------------------- 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo prestado, sobre a mesma, os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

1. Todo o Balneário Termal é um único equipamento de saúde. --------- 

2. Não há qualquer separação física entre ambos os setores, ou seja, 

componente de saúde e componente lúdica (SPA) desenvolvidas no 

Balneário. --------------------------------------------------------- 

3. A componente de saúde ou curativa implica a intervenção obrigatória 

do quadro clinico existente no Balneário, sendo certo que todos os 

tratamentos nele desenvolvidos (curativos e de bem-estar), têm, 

sempre, uma supervisão clínica. ------------------------------------- 

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

Sequencialmente, usou da palavra, o Vereador do Partido social 

Democrata, Senhor Dr. Paulo Alves, tendo prestado, adicionalmente, os 

seguintes esclarecimentos, sobre a matéria em apreciação: ----------- 

1. Os tratamentos complementares, não utilizam água termal e, nessa 

justa medida, os mesmos podem ser proporcionados e/ou requisitados 

através de uma inscrição eletrónica. -------------------------------- 

2. Os tratamentos curativos exigem sempre a consulta médica; -------- 

3. O bem-estar termal não exige, sempre, a consulta médica, sendo, 

todavia, o ingresso dos utentes supervisionado pela valência clinica 

do Balneário Termal. ------------------------------------------------ 

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

Usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo chamado à colação a 

deliberação camarária, oportunamente, tomada sobre a representação da 

Autarquia, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. ------------ 

A sua posição, em tal deliberação, não teceu qualquer comentário sobre 

o mérito profissional do colaborador municipal designado para o 

exercício de tais funções de representação e, muito menos, sobre uma 

eventual avaliação negativa do seu desempenho profissional. --------- 
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Neste contexto, dever-se-á transmitir ao colaborador em causa, que a 

sua intervenção não teve em vista a formulação de qualquer juízo de 

valor, sobre o mérito profissional da ação desenvolvida pelo mesmo e, 

muito menos, qualquer atitude inquisitiva, da sua parte, tanto mais 

que não conhece, pessoalmente, tal colaborador municipal. ----------- 

É sua convicção que a Autarquia dever-se-ia fazer representar, em tal 

Órgão, através de um representante, com assento na Câmara Municipal, 

sendo certo, que esta foi, sumariamente, a posição, por si, assumida, 

em tal deliberação. ------------------------------------------------- 

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

Por último, o Vereador peticionário, questionou o Presidente da 

Câmara, se tinha conhecimento sobre o eventual embargo judicial de 

obras, em curso, na zona do Mercado Abastecedor, requerendo ao Senhor 

Presidente da Câmara informação atualizada sobre a eventual decisão 

judicial tendo, precisamente, como objeto tal embargo dos trabalhos 

de construção civil localizados junto ao MARC. ---------------------- 

Aproveitou a sua intervenção para, adicionalmente, solicitar ao Senhor 

Presidente da Câmara, a adoção das seguintes diligências: ----------- 

a) Disponibilização, para sua consulta, do processo administrativo 

relacionado com o Loteamento do “MARC”; ----------------------------- 

b) Agendamento de uma visita às Termas – Balneário Termal -, 

acompanhado pelo líder da Bancada do Partido Socialista, na Assembleia 

Municipal, em vista ao pleno esclarecimento do projeto, recentemente, 

executado. --------------------------------------------------------- 

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

Sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido que a matéria suscitada pelo Senhor Vereador 

integra a área de intervenção municipal do Senhor Vice-presidente da 

Câmara, não tendo, por isso, conhecimento dos factos descritos. ----- 

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

Seguidamente, ainda sobre a matéria, em apreciação, usou da palavra o 

Senhor Vice-presidente da Câmara, tendo prestado os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

1 – Tal diligência judicial é do conhecimento da Autarquia. --------- 

2 – O Setor de Fiscalização Municipal está a desenvolver todas as 

medidas indispensáveis ao apuramento dos factos que deram suporte a 

tal diligência e ponderação das medidas administrativas a adotar. ---  

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

Sequencialmente, usou da palavra, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Dr. Paulo Alves, tendo prestado, sobre a visita ao 

Balneário Termal, solicitada pelo Vereador do Partido Socialista, os 

seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------ 

a) A visita solicitada será programada, em coordenação com o corpo 

clínico do Balneário Termal, dando nota, ao Vereador peticionário, do 

dia e hora propostos para a sua realização, de acordo com a agenda 

disponível, para o efeito. ------------------------------------------ 

b) Tal procedimento deverá ser, também, alargado para o Balneário de 

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

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

Concluindo a análise e discussão deste assunto, usou da palavra o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura 

Moutinho, tendo sugerido o alargamento do agendamento de tal visita 

ao demais membros da Assembleia Municipal, devendo tal prática ser 

institucionalizada para todos os projetos municipais relevantes. ---- 
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III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DRA. PAULA 

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

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

Cristina Barros Teixeira Santos, começando por justificar a sua 

ausência, por motivos de saúde, à última reunião do Executivo, facto 

que a obrigou a recorrer aos serviços de urgência do Hospital. ------ 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

Seguidamente, a Vereadora interveniente abordou os seguintes assuntos 

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

1. Instalação de esplanadas em espaço público: Sobre esta matéria, a 

Vereadora reiterou o pedido de informação sobre o Licenciamento de 

Esplanadas, em domínio público municipal, e respetivos horários. ---- 

2. Organização da Feira do Folar: Sobre esta matéria, a Vereadora 

começou por dizer que esteve presente na abertura oficial da feira.-- 

A Feira esteve relativamente pobre em relação à dimensão que a mesma 

deveria ter, sendo certo que os espaços físicos destinados à instalação 

da Feira estavam bastantes vazios. ---------------------------------- 

Por outro lado, a entidade promotora, no caso, CMC, não deve abdicar 

de promover uma sessão solene de abertura do certame, sendo importante 

dar uma palavra de incentivo e, simultaneamente, de agradecimento a 

todos os participantes. --------------------------------------------- 

Dos comentários colhidos, sobre a organização da Feira, os mesmos 

apontam para a inconveniência da data escolhida para a realização de 

tal evento, sugerindo a rotatividade de todas as iniciativas, de igual 

natureza, promovidas pelo Município do Alto Tâmega, tendo em vista a 

sua adequada coordenação com impacto positivo para a Região. -------- 

3. Construção do Museu das Termas Romanas: Sobre esta matéria, a 

Vereadora referiu que existe muita inquietude das pessoas em relação 

à execução dos trabalhos da empreitada. ----------------------------- 

Tal inquietude prende-se, basicamente, com a saturação dos moradores 

e comerciantes quanto à situação associada à normal circulação de 

trânsito e, bem assim, quanto à ausência de segurança decorrente das 

obras em curso. ----------------------------------------------------- 

Tal situação não é muito admissível, solicitando, por isso, ao Senhor 

Presidente da Câmara, informação regular sobre a execução física e 

financeira da empreitada. ------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, que antecede, da Vereadora do Partido 

Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

prestado, verbalmente, os seguintes esclarecimentos: ---------------- 

1. No que concerne à organização da Feira do Folar, dever-se-á, no 

futuro, repensar o modelo da Feira, sendo de admitir, na próxima 

edição, a sua transformação enquanto “Feira de Rua”, e desde que as 

condições climatéricas assim o permitam. ---------------------------- 

2. As obras relacionadas com a construção do Museu das Termas Romanas 

tiveram atrasos inerentes à materialização dos trabalhos de 

arqueologia. ------------------------------------------------------- 

3. Por outro lado, a recolha dos entulhos produzidos na obra e 

localizados no grande tanque existente, veio a provocar atrasos 

adicionais na empreitada. ------------------------------------------- 

4. Pela sua natureza, trata-se de uma obra pública que se reveste de 

grande imprevisibilidade e complexidade, factores que provocaram 

atrasos na execução dos trabalhos. ---------------------------------- 



                                                                F. 40 

                                                                  _____________________ 
 

5. Nos próximos 15 dias, é possível que sejam repostas as condições 

regulares de circulação na área de intervenção de tal obra pública.-- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, tendo abordado os seguintes assuntos 

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

1. Rede de Castros do Noroeste Peninsular: Sobre este assunto, o 

Vereador interveniente, solicitou informação sobre a razão pela qual 

o Município de Chaves não participou/aderiu à rede de Castros do 

Noroeste Peninsular. ------------------------------------------------ 

2. Largo das Freiras: Considerando que a época estival está a chegar, 

sendo certo que os turistas vão afluir, seguramente, em maior numero, 

durante o ano em curso, torna-se essencial recuperar, ainda que de 

forma minimalista, o Largo das Freiras. ----------------------------- 

3. Biblioteca Municipal: Este equipamento cultural deveria ser melhor 

equipado, nomeadamente ao nível informático, sem menosprezo do acervo 

bibliográfico que parece ser insuficiente. -------------------------- 

Tudo isto, tendo em vista o melhor serviço prestado pela biblioteca 

aos cidadãos dos Concelho. ------------------------------------------ 

4. Gestão do estacionamento público, durante o período da Páscoa: 

Registaram-se, durante o período da Páscoa, problemas de 

estacionamento, na cidade de Chaves, sendo certo que o Parque 

instalado, no Centro da Cidade, esteve com uma taxa de ocupação muito 

reduzida. ---------------------------------------------------------- 

Se a gestão de tal Parque de estacionamento não mudar, a curto prazo, 

então, tal equipamento irá transformar-se num “Elefante branco”, com 

todas as desvantagens daí emergentes, atendendo ao investimento 

público realizado com a sua construção. ----------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, que antecede, do Vereador do Partido 

Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo 

prestado, verbalmente, os seguintes esclarecimentos: ---------------- 

1 Os serviços de arqueologia da Autarquia irão ser, a curto prazo, 

reestruturados, em vista a dar uma resposta, mais eficaz e eficiente, 

à valorização do património histórico existente no Concelho, 

nomeadamente, no que diz respeito à recuperação dos Castros nele 

existentes. -------------------------------------------------------- 

2. O Parque de estacionamento do Centro Histórico, encontra-se a 

funcionar há pouco tempo. ------------------------------------------- 

3. De facto, ainda não decorreu um ano contado desde a data da sua 

inauguração oficial. ------------------------------------------------ 

4. A política tarifária praticada, em Chaves, em matéria de serviço 

de estacionamento público, é inferior à praticada na Vila de “Verin”, 

no que diz respeito à gestão de parques de estacionamento. ---------- 

  

 

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

O Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor João Carlos 

Alves Neves, ausentou-se da reunião ordinária do Executivo Camarário, 

quando eram 17 horas. ----------------------------------------------- 

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

 

 

I 
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ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 26 de março de 2015. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

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

O Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Dr. Paulo Francisco 

Teixeira Alves, ausentou-se da reunião ordinária do Executivo 

Camarário, não participando na discussão, análise e votação do 

seguinte assunto. --------------------------------------------------- 

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

 

 

1. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE “IBERÁGUAS – ENGARRAFAMENTO DE BEBIDAS, 

LDA”. PROPOSTA N.º 22/GAP/2015. ------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que veio a ser constituída, por escritura outorgada 

em 30 de setembro de 2002, a sociedade denominada “Iberáguas – 

Engarrafamento de Bebidas, Lda”, sociedade por quotas, com sede em 

Chaves, com o capital de 5 mil euros, dividido em duas quotas, uma no 

valor nominal de €1.500 pertencente ao Município de Chaves e outra no 

valor nominal de €3.500 pertencente à sócia “Águas de Carvalhelhos, 

S.A.”; ------------------------------------------------------------- 

2. Considerando que a referida sociedade tem, como seu objeto 

estatutário, a prospeção, exploração e comercialização de água mineral 

e engarrafamento de bebidas; --------------------------------------- 

3. Considerando que através de escritura realizada no dia 26 de 

janeiro de 2004, veio a ser efetuado um aumento de capital da referida 

empresa, passando o mesmo de 5.000€ para 200.000€, mediante a 

transferência dos seguintes bens, a saber: ------------------------- 

a) A posição contratual pertencente ao Município de Chaves no 

contrato para atribuição de direitos de exploração da água mineral 

natural denominada Águas de Vilarelho, com o número HM – Quarenta e 

oito, de cadastro, celebrado com o Estado Português em 7/12/2001, a 

que foi atribuído o valor de 58.500€; ------------------------------ 

b) Os estudos, pesquisas, análises, captações e equipamentos de 

bombagem efetuados a expensas e pela sócia Águas de Carvalhelhos S.A., 

para exploração das referidas Águas de Vilarelho, a que foi atribuído 

o valor de 136.500€. ----------------------------------------------- 

4. Considerando que na sequência do aumento de capital supra 

referido, o capital social da sociedade passou a estar dividido em 

duas quotas, uma no valor de 60.000€, pertencente ao sócio Município 

de Chaves e outra no valor nominal de 140.000€, pertencente à sócia 

“Águas de Carvalhelhos”; ------------------------------------------- 
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5. Considerando que no pretérito dia 26/03/2015, a Assembleia Geral 

da sociedade “IBERÁGUAS – Engarrafamento de Bebidas, Lda”, deliberou, 

por unanimidade, proceder à dissolução da sociedade, nos termos das 

alíneas b) e c), do artigo 142º, do Código das Sociedades Comerciais, 

conforme consta da Ata n.º 17, do referido órgão deliberativo, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta; --------- 

6. Considerando que decorre da retrocitada Ata da Assembleia Geral, 

que a sociedade não tem, na presente data, qualquer ativo ou passivo, 

pelo que se encontra em condições de ser liquidada; ---------------- 

7. Considerando que a Assembleia Geral da sociedade deliberou, 

ainda, aprovar as contas e o respetivo balanço do exercício final, 

documentos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta, bem como 

a declaração de encerramento da liquidação, por inexistência de ativo 

e passivo, tendo a sócia “Águas de Carvalhelhos, S.A.”, sido nomeada 

depositária da escrituração comercial e designada pera formalizar os 

atos de registo comercial; ----------------------------------------- 

8. Considerando que o sócio Município de Chaves foi representado, 

na referida Assembleia Geral, pelo seu representante legal, no caso, 

o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas; ------------------------------------------------- 

9. Considerando que a intervenção do sócio Município de Chaves, 

tendo em vista a dissolução da sociedade em causa, carece de ser 

sancionada pelos órgãos administrativos municipais, no caso, Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, dando cumprimento ao quadro legal 

aplicável previsto, respetivamente, na Lei 75/2013, Anexo I e na Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto. -------------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

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

a) Sancionar a deliberação da Assembleia Geral da sociedade 

“Iberáguas – Engarrafamento de Bebidas, Lda”, tomada em sede de sua 

reunião realizada no dia 26/03/2015, e consubstanciada na dissolução 

da referida sociedade, ao abrigo das alíneas a) e c), do artigo 142º, 

do Código das Sociedades Comerciais, nos termos constantes da ata n.º 

17, documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta; --------- 

b) Sequencialmente, agendamento do presente assunto, para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal, em vista à sua ulterior 

aprovação, por parte de tal órgão deliberativo municipal; ---------- 

c) Por último, caso a presente proposta seja aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do Município, 

dever-se-á promover à sua publicação nos termos do artigo 56º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações. 

Chaves, 6 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves ------------------------- 

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

Em anexo: A referida documentação. --------------------------------- 

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

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

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

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

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

os seguintes comentários: ------------------------------------------- 
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“É importante que se salvaguarde o manancial da água, alertando para 

a necessidade da Autarquia preservar tal manancial, sendo feita uma 

verificação, no local, para o efeito. ------------------------------- 

Deverá, também, ser feita uma proteção ambiental, na respetiva zona 

de exploração, sendo defendido e preservado tal recurso hídrico. ---- 

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

Em resposta aos comentários acima exarados, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria em apreciação, referido 

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

1. A concessão da exploração da água mineral, já tinha sido perdida 

pela empresa “Iberáguas”. ------------------------------------------- 

2. Na presente data, o Município de Chaves já encetou contactos com 

a Direção Geral competente, para recuperar a concessão da exploração 

da água mineral em causa. ------------------------------------------- 

3. Os estudos já estão a ser desenvolvidos, em vista à sua 

apresentação, junto da tutela, sendo os mesmos coordenados pelo 

Professor Martins de Carvalho. -------------------------------------- 

4. A aposta da Autarquia deverá apontar para a recuperação da 

concessão da exploração, na vertente termal e não na vertente do 

engarrafamento e comercialização da água, sem prejuízo de que esta 

última componente possa, no futuro, ser desenvolvida por privados. -- 

 

 

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

Entretanto, registou-se a entrada, na sala, do Vereador do Partido 

Social Democrata, Senhor Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, retomando 

a sua participação na reunião. --------------------------------------

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

 

 

2. INICIO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO REGULAMENTO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVES 

E, ATÉ À CONCLUSÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO, A MANUTENÇÃO EM VIGOR DA 

ATUAL REDAÇÃO DO ALUDIDO REGULAMENTO MUNICIPAL PROPOSTA N.º 

23/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o regime de horários dos estabelecimentos 

comerciais da cidade de Chaves encontra-se, atualmente, previsto no 

Regulamento de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais do Município de Chaves, publicado no Apêndice nº 42 – II 

Série do Diário da Republica nº 137, de 17/06/1997, com as alterações 

introduzidas pela entrada em vigor do DL nº 48/2011, de 1 de abril;- 

2. Considerando que, no pretérito dia 16 de janeiro, foi publicado o 
DL nº 10/2015, o qual regula o novo jurídico de acesso e exercício de 

atividades comércio, serviços e restauração; ------------------------ 

3. Considerando que tal diploma legal entrou em vigor no dia 1 de março 
de 2015; ------------------------------------------------------------ 

4. Considerando que o referido regime comporta no seu clausulado uma 
profunda alteração ao modelo até aqui vigente, consagrando num único 

regime jurídico de acesso e exercício das atividades comercio, 

serviços e restauração (RJACSR); ------------------------------------ 

5. Considerando que o DL nº 10/2015 (RJACSR), para além de estabelecer 
a disciplina jurídica aplicável aos referidos setores, procede também 

à alteração do DL nº 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos-

Lei nº 126/96, de 10 de agosto, 111/2010, de 15 de outubro e DL nº 
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48/2011, de 1 de abril, o qual estabelece o regime dos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos; --------------------------------- 

6. Considerando que, nos termos do RJACSR, os estabelecimentos de venda 
ao publico, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, 

os estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaço para dança 

ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde 

se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, 

os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos públicos não 

artísticos passam a ter horário de funcionamento livre 1; ----------- 

7. Considerando, neste contexto, que o titular da exploração do 

estabelecimento, ou quem o represente, deixa de estar obrigado a 

proceder à mera comunicação prévia, no «balcão do empreendedor», do 

horário de funcionamento, bem como das suas alterações, cedendo a 

favor da liberalização de horários de funcionamento dos 

estabelecimentos, deixando de estar sujeito a qualquer formalismo ou 

procedimento2; ------------------------------------------------------ 

8. Considerando que estamos em presença de uma radical alteração das 
regras até agora em vigor que, para cada classe de estabelecimentos, 

se estabelecia um limite de horário noturno em ordem a assegurar o 

direito ao descanso dos cidadãos, procurando compatibilizar os vários 

e legítimos interesses em presença; --------------------------------- 

9. Considerando, no entanto, que o referido diploma legal procede a 
uma descentralização da decisão de limitação de horários, podendo as 

autarquias restringir os períodos de funcionamento, atendendo a 

critérios relacionados com a segurança e proteção da qualidade de vida 

dos cidadãos, sempre sem prejuízo da legislação laboral e do ruído; - 

10. Considerando que, nesta justa medida, a experiência até agora 

registada no Município de Chaves com o Regulamento atualmente em vigor 

permite concluir que a liberalização dos horários implicará, em 

determinados setores e determinadas zonas da cidade, um agudizar de 

situações de incomodidade para as pessoas que vivem nas proximidades 

de tais estabelecimentos, designadamente estabelecimentos de bebidas, 

pois são especialmente suscetíveis de gerar problemas de perturbação 

do direto ao descanso dos moradores, episódios de perturbação da 

segurança pública, nas imediações de tais estabelecimentos, sobretudo 

nos casos de encerramento a horas mais tardias; ---------------------  

11. Considerando que, nos termos do disposto na alín. c), do nº1, do 

art. 11º do DL nº 10/2015, os Municípios dispõem de 120 dias a contar 

da data da sua publicação para aprovar os regulamentos nos termos de 

tal diploma legal; -------------------------------------------------- 

12. Considerando que importa, no entanto, assegurar que esta 

alteração ao regulamento se traduza num processo participado e 

abrangente que permita soluções compatíveis com o novo regime legal, 

tendo em conta a experiencia ao longo dos últimos anos; ------------- 

13. Considerando, neste sentido, que dever-se-á dar cumprimento a um 

conjunto de princípios que deverão orientar a revisão do Regulamento 

em causa; ---------------------------------------------------------- 

14. Considerando que é oportuno clarificar que se mantem em vigor os 

horários de funcionamento previstos no Regulamento específico da 

cidade de Chaves, em vista a garantir e assegurar mecanismos de 

equilíbrio adequados a conciliar os legítimos interesses empresariais 

e de recreio com o direito ao descanso dos moradores das proximidades 

                                                           
1 Veja-se, neste sentido, art. 1º do DL nº 48/96 de 15 de maio, alterado 

pelo DL nº 10/2015, de 16 de janeiro. ------------------------------- 
2 Embora mantendo-se a obrigatoriedade de afixação do horário de 

funcionamento em local visível do exterior. ------------------------- 
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de tais estabelecimentos, matéria que está inequivocamente nas 

preocupações deste Município, e respeitantes à defesa da qualidade de 

vida dos cidadãos; -------------------------------------------------- 

15. Considerando, por último, que, no âmbito do período de elaboração 

e aprovação de revisão do Regulamento em causa, só é possível garantir 

a segurança e qualidade de vida dos cidadãos optando-se pela 

manutenção, neste período, de um regime que harmoniza os horários da 

atividade comercial com o direito ao repouso e sossego dos cidadãos.  

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

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

a) Autorizar o início do procedimento de revisão do Regulamento de 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município 

de Chaves, em vista à preparação de proposta a ser submetida aos órgãos 

municipais competentes, a qual deverá acautelar os seguintes 

princípios orientadores: -------------------------------------------- 

i. Assegurar a participação de diversas entidades na elaboração da 

proposta de revisão, nomeadamente as juntas de freguesia, as forças 

de segurança, as associações de consumidores, as organizações 

sindicais, bem como outras entidades públicas; ---------------------- 

ii. Assegurar, durante este período de revisão, o escrupuloso 

cumprimento por parte dos estabelecimentos, dos limites dos horário 

impostos no Regulamento, atualmente, em vigor, especialmente no que 

respeita às atividades potencialmente incomodativas para os cidadãos, 

particularmente com incidência na zona histórica da cidade de Chaves; 

iii. Definir áreas onde não seja viável permitir horários de 

funcionamento alargados, designadamente em zonas próximas de edifícios 

com uso habitacional e que comprovadamente tenham impactos nocivos no 

direito ao descanso dos cidadãos e Centro Histórico de Chaves. ------ 

b) Que, até à entrada em vigor da revisão do regime de horários, 

determine a manutenção em vigor do regime de horários de funcionamento 

constante do Regulamento de Horários de Funcionamento do Município de 

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

Chaves, 1 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

(Arquitº. António Cabeleira) ----------------------------------------

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

NOTA: -------------------------------------------------------------- 

A entrada em vigor do Decreto-Lei ora em apreciação irá também 

determinar a Revisão dos seguinte Regulamentos Municipais, em vista à 

sua compatibilidade com as soluções consagradas no RJACSR, a saber:- 

- Regulamento de Taxas; --------------------------------------------- 

- Regulamento de Ocupação do Espaço Público; ------------------------ 

- Regulamento de Mercados e Feiras. --------------------------------- 

Sendo certo que tal adaptação deverá estar concluída no prazo de 120 

dias a contar da data da publicação do diploma em causa, desiderato 

que, do ponto de vista administrativo não será fácil de alcança, 

considerando os procedimentos a cumprir á luz do novo Código do 

Procedimento administrativo, diploma que irá entrar em vigor no 

próximo dia 8 de abril de 2015. ------------------------------------- 

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

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

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

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

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

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 
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“Embora concorde com o teor da proposta supra, sugere que seja alargado 

o procedimento de participação, sobre o assunto, a todas as forças 

políticas com assento da Assembleia Municipal.” --------------------- 

 

 

3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 

CHAVES. PROPOSTA N.º 25/GAP/2015. ----------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que na sequência da proposta n.º 51/GAP/2014, a 

Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária do dia 17/04/2014, 

e a Assembleia Municipal, em sede de sua sessão ordinária realizada 

no dia 30/04/2014, vieram a aprovar o Regulamento do Orçamento 

Participativo de Chaves; -------------------------------------------- 

2. Considerando que o Orçamento Participativo tem como objetivos 

primordiais: ------------------------------------------------------- 

a) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos 

e a sociedade civil organizada, na procura das melhores soluções para 

os problemas tendo em conta os recursos disponíveis; ---------------- 

b) Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos aliar 

as suas preocupações pessoais ao bem comum, compreender a complexidade 

dos problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de 

participação; ------------------------------------------------------ 

c) Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e 

expectativas das pessoas, para melhorar a qualidade de vida na cidade;  

d) Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de 

responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo 

para reforçar a qualidade da democracia. ---------------------------- 

3. Considerando que o Conselho do Orçamento Participativo, em sede 

de suas reuniões realizadas, respetivamente, nos dia 17/03/2015 e 

24/03/2015, deliberou propor um conjunto de alterações ao clausulado 

do Regulamento do Orçamento Participativo, em vigor no Concelho de 

Chaves, conforme decorre das atas elaboradas por tal órgão, documentos 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que se anexa à presente proposta; ------------------ 

4. Considerando que de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 1, 

do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do 

município, bem como aprovar regulamentos internos; ------------------ 

5. Considerando que nos termos do previsto na alínea g), do n.º 1, 

do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Assembleia Municipal aprovar as posturas e os regulamentos 

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

6. Considerando que, por maioria de razão, compete a tais órgãos 

municipais aprovar a alteração dos Regulamentos por si sancionados, 

ao abrigo das retrocitadas disposições legais. ---------------------- 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

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

a) Aprovar a presente Proposta de Alteração do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Chaves, ao abrigo das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, no artigo 241º da Constituição 

da República Portuguesa e na alínea k) do n.º 1, do artigo 33.º, do 
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Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, nos precisos termos 

do documento apresentado em anexo à presente proposta; -------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a presente Proposta de Alteração, 

ser agendada para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento pelo aludido órgão deliberativo da 

Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------- 

c) Por último, caso a proposta de alteração ao Regulamento do 

Orçamento Participativo de Chaves venha a ser aprovado nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão deliberativo do Município, 

dever-se-á promover à sua publicação nos termos do artigo 56º, do 

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

Chaves, 06 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: A referida documentação; ---------------------------------- 

- As alterações ora introduzidas encontram-se no documento em anexo 

registadas a cor negrito, mantendo-se inalteráveis as restantes 

cláusulas do Regulamento. ------------------------------------------- 

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

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NORMAS DE PARTICIPAÇÃO ---------------------- 

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

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

(Princípio) -------------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo (OP) tem como escopo promover a intervenção 

informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de 

governação local, através da participação dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação de recursos 

às políticas públicas municipais, consolidando a ligação entre a 

autarquia e os munícipes e, com isso, reforçar os mecanismos de 

transparência e de credibilidade da administração. ------------------ 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Objetivos) -------------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo tem como objetivos primordiais: ----------- 

a) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos 

e a sociedade civil organizada, na procura das melhores soluções para 

os problemas tendo em conta os recursos disponíveis; ---------------- 

b) Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos aliar 

as suas preocupações pessoais ao bem comum, compreender a complexidade 

dos problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de 

participação; ------------------------------------------------------ 

c) Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e 

expectativas das pessoas, para melhorar a qualidade de vida na cidade;  

d) Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de 

responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo 

para reforçar a qualidade da democracia. ---------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Âmbito Territorial e Temático) ------------------------------------- 

O âmbito do Orçamento Participativo é o território do Concelho de 

Chaves e abrange todas as áreas de competência da Câmara Municipal de 

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

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Participantes) ---------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo de Chaves destina-se a todos os cidadãos com 

idade igual ou superior a 18 anos, que se relacionem com o Município 

de Chaves, sejam residentes, estudantes ou trabalhadores e também 
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representantes do movimento associativo, do mundo empresarial e das 

restantes organizações da sociedade civil. -------------------------- 

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

Organização, Competências e entrega das Propostas ------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Ciclo de Participação) --------------------------------------------- 

1. O Orçamento Participativo de Chaves será um processo composto por 

três ciclos: --------------------------------------------------------  

a) Primeiro ciclo, ou ciclo de conceção (janeiro»fevereiro): -------- 

 i. Preparação do ciclo; -------------------------------------------- 

ii. Definição do modelo de Orçamento Participativo; ----------------- 

iii. Definição dos procedimentos e critérios; -----------------------  

iv. Definição do quadro e mecanismos de participação; --------------- 

v. Definição do Plano de Comunicação/divulgação pública do Orçamento 

Participativo de Chaves. -------------------------------------------- 

b) O segundo ciclo, ou ciclo de implementação (março»outubro): ------ 

i. Comunicação/divulgação pública do Orçamento Participativo de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

ii. março/abril › Reuniões Públicas: apresentação do projeto à 

comunidade; -------------------------------------------------------- 

iii. abril/maio › Assembleias de Participação: consulta alargada para 

auxílio e recolha de propostas, através dos mecanismos de participação 

e procedimentos adotados para o ciclo em curso; --------------------- 

iv. maio/junho › Recolha das propostas enviadas por mecanismos de 

participação que não usados nas Assembleias Participativas; --------- 

v. julho/setembro › Análise técnica das propostas pelo Grupo de 

Trabalho previsto na cláusula 8ª; Elaboração técnica dos projetos; 

Apresentação pública dos projetos a submeter a votação; Período de 

reclamação e respostas; --------------------------------------------- 

vi. setembro/outubro › Votação dos projetos. ------------------------ 

vii. Incorporação dos projetos mais votados na proposta de plano de 

atividades e orçamento da Câmara Municipal de Chaves. --------------- 

c) Terceiro ciclo, ou ciclo de avaliação (novembro»dezembro): ------- 

i. Apresentação pública dos resultados; ----------------------------- 

ii. Avaliação do processo; ------------------------------------------ 

2. Os períodos de duração das diversas fases do ciclo serão definidos 

prévia e publicamente em cada nova edição do OP de Chaves. ---------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

Coordenação -------------------------------------------------------- 

1. O Orçamento Participativo de Chaves terá uma coordenação política 

e uma coordenação técnica: ------------------------------------------ 

a) A coordenação política estará a cargo do Presidente da Câmara 

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

b) A coordenação técnica estará a cargo da Equipa Coordenadora do 

Processo, constituída por um coordenador e uma equipa técnica. ------ 

2. Esta Equipa Coordenadora do processo será acompanhada por um 

Conselho do Orçamento Participativo. -------------------------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Conselho do Orçamento Participativo --------------------------------- 

1. O processo associado ao Orçamento Participativo de Chaves contará 

com a colaboração do Conselho do Orçamento Participativo. ----------- 

2. O Conselho do Orçamento Participativo será constituído por: ------ 

a) Presidente da Câmara Municipal de Chaves; ------------------------ 

b) Presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------ 

c) Líderes dos Grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal 

de Chaves ----------------------------------------------------------- 



                                                                F. 49 

                                                                  _____________________ 
 

d) Vereador responsável pela área Financeira da Câmara Municipal de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

e) Um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho 

de Chaves, o qual será eleito de entre os titulares deste Órgão 

Autárquico; -------------------------------------------------------- 

f) Um representante de uma Associação Cívica do Concelho, a convite 

do Presidente da Câmara Municipal de Chaves; ------------------------ 

g) Um representante do setor público com experiência na área da 

democracia participativa, a convite do Presidente da Câmara Municipal 

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

3. O Conselho do Orçamento Participativo é presidido pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Chaves. -------------------------------------- 

4. Competências do Conselho do Orçamento Participativo. ------------- 

a) Acompanhar o processo em todas as suas fases de desenvolvimento;- 

b) Analisar as reclamações apresentadas sobre os projetos recusados 

ou excluídos de votação; -------------------------------------------- 

c) Submeter ao executivo a proposta de investimentos a realizar no 

âmbito do Orçamento Participativo; ---------------------------------- 

d) Contribuir diretamente para a melhoria do processo de 

desenvolvimento do Orçamento Participativo, nomeadamente no que 

respeita à participação pública e à construção de “boas práticas” 

institucionais relacionadas com a sua aplicação por outras entidades;  

e) Promover a avaliação interna e externa do processo; -------------- 

f) Manter os cidadãos informados das suas atividades. --------------- 

5. O Conselho do Orçamento Participativo funcionará no Edifício dos 

Paços do Concelho, deliberando com maioria dos seus membros, sendo 

exaradas atas das respetivas reuniões. ------------------------------ 

6. Competirá aos membros do Conselho do Orçamento Participativo: ---- 

a) Elaborar o Regimento do Conselho; -------------------------------- 

b) Participar empenhadamente nas atividades do Conselho; ------------ 

c) Manter-se informado sobre as atividades do Município; ------------ 

d) Justificar as faltas e impedimentos dos seus membros. ------------ 

7. A duração dos mandatos coincidirá com o Mandato do Executivo, com 

exceção dos membros convidados, cuja duração é anual, podendo ser 

renovada por indicação do Presidente da Câmara Municipal de Chaves.  

8. O trabalho desenvolvido pelo Conselho do Orçamento Participativo 

não será remunerado. ------------------------------------------------

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Acompanhamento do processo ------------------------------------------ 

1. Para além da Equipa Coordenadora do Processo, o Orçamento 

Participativo de Chaves será acompanhado por um grupo de trabalho que 

realizará a avaliação técnica dos projetos apresentados a votação. -- 

2. Este grupo de trabalho será constituído por: --------------------- 

a) Um representante da Equipa Coordenadora do Processo que fará a 

ligação entre as duas equipas e o Conselho do Orçamento Participativo;  

b) O Diretor do Departamento de Coordenação Geral, enquanto elo de 

ligação entre as Chefias e o Executivo e seguindo uma lógica 

hierárquica, instituída na autarquia; -------------------------------  

c) Os Chefes de Divisão, aos quais competirá alocar e capacitar 

recursos técnicos para análise, informação e acompanhamento dos 

projetos. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Mecanismos de participação ------------------------------------------ 

O debate e a participação no Orçamento Participativo devem ser 

assegurados através de dois mecanismos, a saber: -------------------- 

a) Através de mecanismos on-line, promovendo a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação; ---------------------------- 
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b) Através de mecanismos presenciais, em especial através da 

realização de Assembleias Participativas promovidas pela Câmara 

Municipal de Chaves, em estreita colaboração com as Juntas de 

Freguesia, envolvendo, para o efeito, os cidadãos, a universidade e 

instituições de ensino superior, as empresas, o movimento associativo 

e todas as instituições empenhadas na vida do Concelho de Chaves; --- 

c) Outros mecanismos que venham a ser decididos pela Câmara Municipal 

de Chaves para cada Orçamento Participativo. ------------------------ 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

A participação ------------------------------------------------------ 

 1. O âmbito territorial e temático do OP Chaves é o território do 

Concelho de Chaves e abrange todas as áreas de competência da Câmara 

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

2. A verba disponível para o Orçamento Participativo de Chaves, em 

regime de codecisão, será definida anualmente na fase de conceção, 

conforme a alínea a), do nº1, da cláusula 5ª deste Regulamento. ----- 

3. Podem participar, com apresentação de propostas para investimentos 

a realizar no âmbito do Orçamento Participativo de Chaves, cidadãos 

com idade a partir dos 18 anos, que sejam eleitores recenseados no 

Município de Chaves, bem como os estudantes de todos os 

estabelecimentos de ensino superior existentes no Município de Chaves.  

4. O Conselho do Orçamento Participativo pode aceitar as propostas de 

outros cidadãos, desde que devidamente fundamentadas. --------------- 

5. As propostas devem ser referidas a uma intervenção de base 

territorial, da responsabilidade e competência da autarquia e não 

poderão coincidir ou colidir com atividades, planos, projetos e 

programas nacionais ou municipais já existentes. -------------------- 

6. A apresentação das propostas pode ser feita: --------------------- 

a) Nas Assembleias de Participação; --------------------------------- 

b) Enviadas pela internet, para o correio eletrónico do Orçamento 

Participativo de Chaves; -------------------------------------------- 

c) Na página da Internet do Município de Chaves; -------------------- 

d) Por carta, dirigida à equipa de coordenação do Orçamento 

Participativo Chaves, mediante preenchimento de um formulário próprio, 

que será disponibilizado em suporte de papel, nos serviços de 

Atendimento do Município de Chaves, bem como nas Juntas de Freguesia.  

7. Cada participante pode apresentar apenas uma proposta. ----------- 

8. Se no texto de apresentação existirem várias propostas, apenas a 

primeira será considerada. ------------------------------------------ 

9. As propostas apresentadas devem ser específicas, bem delimitadas 

na sua execução, devidamente fundamentadas, realçando os objetivos, 

os destinatários e os benefícios para a população do investimento 

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

10. Como parte da valorização das propostas, podem ser anexas fotos, 

mapas ou plantas de localização. ------------------------------------ 

11. Os projetos a elaborar pela equipa técnica poderão não ser uma 

transcrição das propostas que lhe deram origem, sendo que há projetos 

que, para terem condições de execução, poderão necessitar de ajustes 

técnicos. ---------------------------------------------------------- 

12. A semelhança do conteúdo das propostas ou a sua proximidade a 

nível de localização poderá originar a integração de várias propostas 

num só projeto. ----------------------------------------------------- 

13. Não serão aceites propostas de investimento, no âmbito de processos 

de Orçamento Participativo, que: ------------------------------------ 

a) Configurem pedidos de apoio, vendas de serviços ou de interesse 

pessoal e único; ---------------------------------------------------- 



                                                                F. 51 

                                                                  _____________________ 
 

b) Após análise dos serviços técnicos, excedam a verba atribuída para 

o Orçamento Participativo de Chaves, ou o prazo estimado de dois anos 

para a sua execução; ------------------------------------------------ 

c) Sejam relativos a cobrança de receita ou funcionamento interno da 

Câmara Municipal de Chaves ou das Empresas Municipais de Chaves (EM);  

d) Não sejam tecnicamente exequíveis;-------------------------------- 

e) Sejam apresentadas pelos membros do Conselho do Orçamento 

Participativo.------------------------------------------------------ 

14. Uma vez instruído pelas equipas técnicas, a proposta é apreciada 

pelo Grupo de Trabalho previsto na cláusula 8ª, que, para o efeito, 

elabora um relatório de análise. ------------------------------------ 

15. Critérios de seleção: ------------------------------------------- 

a) Análise da componente legal; ------------------------------------- 

b) Proposta mais solicitada pelos munícipes, caso haja mais que uma;  

c) Abrangência demográfica e/ou sectorial (n.º de pessoas ou grupo 

funcional a que se destina); ---------------------------------------- 

d) Proposta concreta de realização; --------------------------------- 

e) Carência de equipamento (inexistência de respostas/projetos desta 

natureza); --------------------------------------------------------- 

f) Equidade da medida proposta; ------------------------------------- 

g) Inovação, substituição ou desempenho de atividades e programas. - 

16. A aprovação das propostas compete ao Conselho de Orçamento 

Participativo.------------------------------------------------------ 

17. Caso a proposta mais votada, dentro de cada uma das componentes, 

não atinja a verba atribuída, serão repescada (s) a(s) proposta(s) 

seguinte(s) até atingir o valor atribuído.--------------------------- 

18. Caso a junção do valor da primeira e segunda propostas mais 

votadas, dentro de cada componente, ultrapasse a verba estipulada, 

então, será aceite unicamente a primeira proposta, devendo, neste 

caso, a verba sobrante, transitar para o orçamento Participativo do 

ano seguinte. ------------------------------------------------------- 

19. Depois de aprovadas pelo Conselho do Orçamento Participativo, as 

propostas de investimento são apresentadas publicamente, antes de 

poderem passar à fase de projetos cabimentáveis no Orçamento 

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

20. As Assembleias Participativas (AP) têm como principais objetivos 

promover o debate e o esclarecimento sobre o processo de Orçamento 

Participativo, bem como a apresentação de propostas. ---------------- 

21. O número máximo de participantes por Assembleia Participativa é 

limitado à capacidade da sala. -------------------------------------- 

22. O processo de debate do Orçamento Participativo abrange todo o 

município, pelo que em cada Assembleia Participativa poderão ser 

propostos investimentos específicos para uma qualquer 

localidade/freguesia, assim como para a globalidade do concelho. ---- 

23. Os munícipes poderão participar em todas as sessões públicas que 

vão ocorrer, independentemente do seu local de residência. ---------- 

24. As sessões terão dois formatos, correspondendo a duas etapas do 

processo: ---------------------------------------------------------- 

a) Assembleia com uma mesa composta por elementos da Câmara Municipal 

de Chaves e por um moderador, bem como por uma plateia formada pelos 

munícipes que queiram estar presentes; ------------------------------ 

b) workshop em que se prestam esclarecimentos sobre os formulários e 

se apoia o preenchimento. ------------------------------------------- 

25. O calendário das reuniões será publicado na página da internet do 

Município, nas Juntas de Freguesia do Concelho e difundido na 

comunicação social.  ------------------------------------------------ 

Capítulo IV --------------------------------------------------------- 
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Análise e Votação das Propostas ------------------------------------- 

Cláusula 11.º ------------------------------------------------------- 

As propostas -------------------------------------------------------- 

1. A Fase de Análise das Propostas decorre de julho a agosto. ------- 

2. As propostas submetidas serão alvo de uma análise técnica, de acordo 

com os parâmetros definidos. ---------------------------------------- 

3. As propostas não aceites para transformação em projeto, serão 

devidamente justificadas e comunicadas aos cidadãos proponentes. ---- 

4. Findo o prazo de análise das propostas, será afixada uma Lista 

Provisória dos Projetos OP Chaves a submeter a votação. ------------- 

5. Os cidadãos que não concordarem com a forma de adaptação das 

propostas a Projeto ou com a não adaptação de Proposta a Projeto, 

poderão reclamar através do correio eletrónico municipio@chaves.pt ou 

op@chaves.pt, até 5 dias consecutivos após a apresentação pública dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 12.º ------------------------------------------------------- 

A votação das propostas --------------------------------------------- 

1. A enumeração das propostas será feita por ordem cronológica, tendo 

como referência o número de registo de entrada, e será apresentada 

publicamente pela ordem numérica de registo. ------------------------ 

2. Cada pessoa só poderá votar uma única vez, numa única proposta, 

através dos mecanismos a definir em cada ano, em cada processo. ----- 

3. A votação decorrerá durante o mês de setembro, com voto através da 

internet, no site oficial do Município de Chaves e ou site oficial do 

Orçamento Participativo, tendo o eleitor de se registar mediante os 

dados do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e o Cartão de 

Eleitor, ou presencialmente, através de registo manual dos mesmos 

elementos.---------------------------------------------------------- 

4. Só poderão votar nos projetos apresentados pela população os 

eleitores recenseados no município de Chaves. ----------------------- 

5. Depois de apurados os resultados é publicada a lista de 

classificação dos projetos. ----------------------------------------- 

Cláusula 13.º ------------------------------------------------------- 

A prestação de contas aos cidadãos ---------------------------------- 

1. A CMC compromete-se a informar os cidadãos sobre os contributos 

acolhidos e não acolhidos e as razões do não acolhimento, nomeadamente 

através de um relatório anual de avaliação do OP de Chaves. ---------  

2. A CMC compromete-se, igualmente, a informar periodicamente os 

cidadãos sobre a execução dos projetos vencedores do OP, inscritos no 

plano de atividades e orçamento. ------------------------------------ 

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

Disposições Finais -------------------------------------------------- 

Cláusula 14.º ------------------------------------------------------- 

A avaliação e o aperfeiçoamento ------------------------------------- 

1. Os resultados do OP de Chaves são avaliados anualmente e, caso se 

justifique, serão introduzidas as alterações necessárias ao 

aperfeiçoamento, aprofundamento e alargamento progressivo do processo.  

Cláusula 15.º ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação, 

nos termos da lei. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

mailto:municipio@chaves.pt
mailto:op@chaves.pt
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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: ------------------------------------------------ 

“1. Considera contraditórias as partes do regulamento no que concerne, 

por um lado, ao período temporal de execução das obras – 2 anos – e, 

por outro lado, o correspondente financiamento, por parte do orçamento 

municipal, do efetivo pagamento de tais encargos. ------------------- 

2. Não está prevista uma reserva financeira do valor que se prevê 

gastar com os projetos selecionados pelo orçamento participativo, 

sendo certo que tais verbas não poderão ser usadas para outros fins. 

3. O orçamento participativo deveria ter uma norma que consagre uma 

reserva financeira física, não escritural, para pagar ou liquidar os 

projetos integrados no orçamento participativo. --------------------- 

4. Deveria ser definido um quantitativo mínimo de 

participantes/votantes, no procedimento de votação eletrónica, sendo 

este direto ou mediado.” -------------------------------------------- 

 

 

4. ACORDO DE TRANSAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A “RESINORTE – VALORIZAÇÃO 

E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, S.A.”.- ADENDA AO CONTRATO OUTORGADO EM 

19/12/2013. PROPOSTA Nº 26/GAP/2015. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. No passado dia 19 de dezembro de 2013, entre a empresa “Resinorte 

– Valorização e Tratamento de Resíduos, S.A.” e o Município de Chaves, 

foi outorgado um Acordo de Transação, tendo por objeto valores em 

dívida decorrentes de faturas emitidas até novembro de 2013, pela 

prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos, 

fornecimento, manutenção e lavagem de contentores, e, ainda, pelos 

serviços de entrega e receção de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de 

recolha para a valorização, tratamento e destino final, no âmbito do 

contrato de concessão, em regime exclusivo, da exploração e gestão do 

sistema multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos do Alto Tâmega, por parte da prestadora “Resinorte”. -------- 

2. No mencionado “Acordo”, foi reconhecido, por ambas as partes, 

haver uma dívida de €4.591.397,50, correspondendo, desse valor, 

€3.434.768,04 ao valor em dívida, pelos serviços prestados, e 

€1.156.629,26 a juros. ---------------------------------------------- 

3. Foi aprovado um plano de pagamentos de 50 prestações mensais, de 

montantes iguais no valor de €91.827,95, cada uma. ------------------ 

4. A minuta do “Acordo de Transação”, ora em causa, foi aprovada, 

sob a Proposta Nº 33/GAP/2013, em reunião do executivo camarário de 

05 de dezembro de 2013, tendo a Assembleia Municipal de Chaves aprovado 

os efeitos plurianuais decorrentes de tal Acordo, em sua sessão 

ordinária do passado dia 18 de dezembro de 2013, em conformidade com 

tal Proposta e respetivos anexos. ----------------------------------- 

5. Por lapso, dado que o “Anexo II – Plano de Pagamentos” ao “Acordo 

de Transação”, previa o pagamento da primeira das cinquenta 

prestações, em 30 de novembro de 2013, esse contrato não deu 

cumprimento ao expressamente previsto no nº 8 da Cláusula 2ª, nos 

termos do qual a produção dos efeitos financeiros do contrato ficava 

dependente da obtenção de pronúncia do Tribunal de Contas, iniciando-

se os respetivos pagamentos a partir de tal data. ------------------- 

6. Neste contexto, o contrato outorgado em 19 de dezembro de 2013 – 

“Acordo de Transação” – não era idóneo, até que fosse obtida tal 

pronúncia por parte do Tribunal de Contas, para, legitimamente, dar 
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causa aos efeitos financeiros nele consagrados, particularmente o 

Plano de Pagamentos titulado no Anexo II do contrato em causa. ------ 

7. Todavia, e para evitar o agravamento da situação da dívida em 

causa à empresa “Resinorte”, o Município de Chaves foi procedendo ao 

seu pagamento através da liquidação regular e mensal dos documentos 

de despesa – faturas – já emitidos pela empresa “Resinorte” e que se 

encontravam a aguardar pagamento, nos serviços financeiros da 

autarquia, e nos termos previstos na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro 

– Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso -. ---------------- 

8. À data de 11/03/2014, já tinha sido pago o montante de €367.556,24 

(incluindo juros), imputados diretamente à dívida inicialmente 

registada no “Acordo de Transação”, prevendo-se a continuidade da 

estratégia da redução da dívida existente e a ser objeto de transação, 

mediante a realização de pagamentos mensais, durante os primeiros 

cinco meses de 2014, de acordo com os compromissos, então, emitidos 

pelo sistema informático do Município, pelo que o valor global da 

dívida a ser objeto de acordo de transacção, à data, seria de 

€3.951.743,31, correspondendo €2.593.538,24 ao capital em dívida e 

€998.205,07 a juros. ------------------------------------------------ 

9. Assim, sob a Proposta Nº41/GAP/2014, em sua reunião de 14/03/2014, 

o executivo camarário deliberou proceder à revisão do clausulado do 

“Acordo de Transação” em causa, outorgado em 19/12/2013, no sentido 

de, por um lado, assegurar o escrupuloso cumprimento do disposto no 

nº 8 da Cláusula 2ª e, por outro lado, de atualizar o montante global 

da dívida, a ser objeto de transação, bem como o montante dos 

respetivos juros e número de prestações, refletindo-se tais 

retificações, também, nos documentos que constituem os anexos ao 

contrato e/ou Acordo em causa. -------------------------------------- 

10.  Sendo certo que, nos termos da alínea c), do nº 1, do art. 6º, 
da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal, e que a mesma já tinha 

sido conquistada por deliberação de 18 de dezembro de 2013, daquele 

órgão deliberativo. ------------------------------------------------- 

11. Consequentemente, foi preparada a Adenda ao Acordo de Transação 
datado de 19/12/2013, em 21 de março de 2014 a fim de ser assinada, 

por ambas as partes contratantes, numa reunião de trabalho que 

realizavam nessa data. ---------------------------------------------- 

12. A assinatura da Adenda não veio a ocorrer, em virtude das partes, 
nessa mesma reunião, terem “alinhavado” novo plano prestacional, com 

montantes mais reduzidos e que, nessa medida, tornavam, 

financeiramente, mais equilibrada a execução do acordo. ------------- 

13. E foi neste contexto que, sob Proposta do executivo camarário, a 
Assembleia Municipal de Chaves, em sessão extraordinária realizada em 

16 de julho de 2014, autorizou a contração de empréstimo para 

saneamento financeiro até ao montante de €19.471.028,00, bem como o 

estudo fundamentado sobre a situação financeira do Município e o 

consequente Plano de Saneamento Financeiro, doravante designado PSF. 

14. Em sede de apreciação do pedido de fiscalização prévia, pelo 
Tribunal de Contas, dos contratos de empréstimo celebrados com a Caixa 

Geral de Depósitos - CGD - e com o Banco Português de Investimento – 

BPI -, tendo por finalidade a consolidação de passivos financeiros e 

totalizando o montante acima referido, em face de jurisprudência 

produzida por aquele Tribunal sobre a matéria, veio o executivo 

camarário a aprovar a redução dos referidos empréstimos para o montante 

total de €13.042.328,00. -------------------------------------------- 
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15. Os respetivos contratos, cujos processos foram registados no 

Tribunal de Contas sob os números 1751/2014 (CGD) e 1754/2014 (BPI), 

vieram a ser visados, em sessão diária de visto do passado dia 26 de 

dezembro de 2014. --------------------------------------------------- 

16. Ao abrigo de tais contratos de empréstimo, e em cumprimento da 
finalidade dos mesmos, o Município procedeu à liquidação de pagamentos 

em atraso, nos termos legalmente definidos, liquidando, em 31/12/2014, 

parte da dívida existente à RESINORTE e incluída no retrocitado “Acordo 

de Regularização de Dívida”, formalizado em 19/12/2013, no montante 

de €2.452.550,75, sendo certo que a importância de €2.041.053,37, foi 

paga ao abrigo do contrato de empréstimo celebrado com a CGD, e a 

importância de €411.497,38, foi paga ao abrigo do contrato de 

empréstimo celebrado com o BPI. ------------------------------------- 

17. Na presente data, a dívida existente ascende a €1.620.426,08, pelo 
que o “Acordo de Regularização de Dívida” estabelecido com a Resinorte, 

em 19/12/2013, se encontra manifestamente desatualizado, quer quanto 

ao montante global da dívida a ser objeto de transação, quer quanto 

ao montante dos respetivos juros e número de prestações a ele 

associadas, tornando-se imprescindível proceder à sua revisão, 

acomodando as alterações que resultaram dos pagamentos efetuados ao 

abrigo dos empréstimos contraídos, no âmbito do Plano de Saneamento 

Financeiro. -------------------------------------------------------- 

18. Tais alterações têm, também, tradução na necessidade do contrato 
a celebrar passar a prever a dispensa da intervenção do Tribunal de 

Contas, na sequência do entendimento perfilhado, informalmente, sobre 

a matéria, pela tutela, no sentido do presente contrato não estar 

sujeito a visto prévio do referido Tribunal, refletindo-se tais 

retificações, também, nos documentos que constituem os anexos ao 

contrato e/ou Acordo em causa. -------------------------------------- 

19. Sendo certo que, nos termos da alínea c), do nº 1, do art. 6º, da 
Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal, e pese embora a mesma já 

ter sido conquistada por deliberação de 18 de dezembro de 2013, em 

face das modificações objetivas ao contrato, anteriormente 

evidenciadas, tal assunto deverá ser levado à apreciação daquele órgão 

deliberativo. ------------------------------------------------------ 

II – Proposta em concreto ------------------------------------------- 

Em face das razões supra enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao 

executivo municipal que tome deliberação no sentido de: ------------- 

a) Autorizar a retificação do “Acordo de Transação”, outorgado a 19 

de dezembro de 2013 entre o Município de Chaves e a empresa “Resinorte 

– Valorização e Tratamento de Resíduos, S.A.”, aprovando, para o 

efeito, o clausulado da minuta da “Adenda ao Acordo de Transação”, 

cujo teor se encontra em anexo à presente proposta e que aqui se dá 

por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, incluindo 

os respetivos anexos (Anexo I – Relação das faturação em divida; Anexo 

II – Plano de Pagamentos e Anexo e que, em síntese, prevê que o capital 

em dívida a 31 de Maio de 2015 ascende a €1.228.838,21, os juros de 

mora a €391.587,87, e o pagamento seja concretizado em 33 prestações 

mensais, iguais e sucessivas, no valor de €49.103,82, com términus 

previsto para 31/12/2017; ------------------------------------------- 

b) As despesas emergentes com a celebração do presente contrato e 

com efeitos plurianuais encontram previsão nos instrumentos de gestão 

financeira e patrimonial do Município de Chaves, com cabimento 

orçamental nas rubricas orçamentais da despesa 02022004 e 02022005 e 
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informação de compromisso em anexo, extraídos do sistema informático 

de apoio à execução orçamental; ------------------------------------- 

c) Por fim, caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser submetida à apreciação do 

órgão deliberativo municipal, no escrupuloso cumprimento do disposto 

na alínea c), do nº 1, do Art. 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

para discussão, votação e, eventual, aprovação das retificações 

havidas, numa próxima sessão ordinária, ficando o Presidente da 

Câmara, desde já, legitimado para outorgar o contrato de aditamento 

ao acordo de transação em causa. ------------------------------------ 

Chaves, 06 de abril de 2015. ---------------------------------------- 

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

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

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

 Minuta da Adenda ao acordo de transação a celebrar com a Resinorte 

e os respetivos anexos; --------------------------------------------- 

 Acordo de Transação outorgado em 19/12/2013 com a Resinorte, S.A.- 

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

PRIMEIRA ADENDA AO ACORDO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 

2013 --------------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro Contraente: ------------------------------------------------ 

MUNICÍPIO DE CHAVES, com o número de pessoa coletiva 501205551, neste 

ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Senhor Arqº 

António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural da freguesia e 

concelho de Valpaços, com domicílio necessário no Edifício dos Paços 

do Concelho, Praça de Camões, em Chaves, com poderes para a celebração 

do presente Acordo, conferidos por deliberação do executivo camarário 

de ___/___/2015 e da Assembleia Municipal de Chaves de ____/____/2015, 

adiante designado de PRIMEIRO CONTRAENTE ou Município de Chaves; ---- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segunda Contraente: ------------------------------------------------- 

RESINORTE – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, S.A., NIPC 

509.143.059.,  e com sede em Codessosso – apartado 27, 4890-166 

Celorico de Basto, neste ato representada pelos Engenheiros Gerardo 

José Sampaio da Silva Saraiva de Meneses e Carlos Manuel Sanches 

Gonçalves, na qualidade de Administradores Executivos, com poderes 

para a celebração do presente Acordo, adiante designada de Segunda 

Contraente ou RESINORTE; -------------------------------------------- 

Considerando: ------------------------------------------------------ 

a) O acordo de regularização de dívida celebrado em 19 de dezembro de 
2013 entre estes contraentes; --------------------------------------- 

b) Que o Município de Chaves amortizou até 31 de dezembro de 2014, o 
montante global de 3.214.784,19EUR (três milhões, duzentos e catorze 

mil, setecentos e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos), 

conseguindo assim antecipar o pagamento previsto e reduzir 

significativamente a dívida vencida; -------------------------------- 

c) Que este montante de pagamentos realizado até 31 de dezembro de 
2014, foi afeto, em cumprimento das disposições do contrato em vigor, 

à dívida de capital, no montante de 2.205.929,83 EUR, à dívida de 

juros vencidos à data do acordo, no montante de 769.115,69 EUR e ao 

pagamento dos juros vencidos após a celebração do acordo, no montante 

de 239.738,67 EUR; -------------------------------------------------- 

d) que o cálculo dos juros vencidos após a celebração do acordo teve 
já em consideração a taxa supletiva de juros moratórios fixada para 
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os primeiro e segundo semestres de 2014 através dos Avisos nºs 

1019/2014 de 3 de janeiro e 8266/2014 de 1 de julho, ambos da Direcção-

Geral do Tesouro e Finanças, fixando a taxa para os primeiro e segundo 

semestres de 2014 - 7,25% e 7,15%, respectivamente; ----------------- 

e) Que no acordo de regularização de dívida celebrado entre estre 
estes contraentes, em 19 de dezembro de 2013, não foi incluída, por 

lapso, a parte pendente de pagamento, no valor de 4.074,30 EUR, da 

fatura nº 31/2010 de 29 de outubro de 2010, parcela que se mantém 

pendente de pagamento a esta data; ---------------------------------- 

f) Que a produção dos efeitos financeiros do acordo celebrado entre 
os contraentes, em 19 de dezembro de 2013, nos termos do nº8 da 

respetiva Cláusula 2ª, ficava condicionada à pronúncia do Tribunal de 

Contas, sendo certo que, sobre a matéria, veio a ser 

administrativamente acolhida a posição, informalmente, assumida pela 

tutela, no sentido do presente contrato não estar sujeito a visto 

prévio do referido Tribunal; ---------------------------------------- 

ASSIM, ------------------------------------------------------------- 

É celebrada a presente Adenda, consubstanciando a primeira alteração 

ao acordo de transação de 19 de dezembro de 2013, passando a Cláusula 

1ª e a Cláusula 2ª a terem a seguinte nova redação: ----------------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

1.  Em consequência da amortização da dívida efetuada pelo Município 

de Chaves, até 31 de dezembro de 2014, este reconhece dever à Resinorte 

o valor global de 1 620 426,08 EUR (um milhão, seiscentos e vinte mil, 

quatrocentos e vinte e seis euros e oito cêntimos), correspondente às 

faturas e notas de débito emitidas por esta e identificadas no ANEXO 

I à presente Adenda ao Acordo, da qual faz parte integrante, relativas 

a serviços prestados de receção e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos, recolha selectiva e recolha de resíduos sólidos, valor que 

se encontra vencido na data da celebração da presente Adenda, 

integrando o mesmo juros de mora vencidos. -------------------------- 

2. A dívida acima reconhecida será liquidada de acordo com o plano 

de pagamentos ora ajustado, nos termos do Anexo II da presente Adenda, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais, substituindo e anulando documento análogo que 

integrava o Anexo II ao acordo de transação celebrado em 19 de dezembro 

de 2013. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

1. A dívida mencionada na Cláusula anterior será paga à Resinorte 

pelo Município de Chaves em 33 (trinta e três) prestações mensais, 

iguais e sucessivas, nos termos definidos no Plano de Prestações 

constante do ANEXO II à presente Adenda, da qual faz parte integrante. 

2. A cada uma das prestações referidas no número anterior serão 

adicionados os juros de mora respetivos, contados à respetiva data de 

pagamento, e calculados de acordo com a taxa legal supletiva aplicável 

aos créditos de que sejam titulares as empresas comerciais. --------- 

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

4. ... ----------------------------------------------------------- 

5. ... ----------------------------------------------------------- 

6. ... ----------------------------------------------------------- 

7. ... ----------------------------------------------------------- 

8. O segundo contraente envidará todos os esforços no sentido de 

conseguir a cedência de créditos titulado por este acordo a uma 

Instituição Bancária em condições mais favoráveis ao Município de 

Chaves, sejam elas taxa de juro, número de prestações, ou as duas em 

simultâneo. -------------------------------------------------------- 
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Em tudo o mais, mantêm-se em vigor todas as disposições do acordo de 

transação de 19 de dezembro de 2013. -------------------------------- 

O presente Acordo, composto por 3 (três) páginas, e 2 (dois) Anexos 

que dele fazem parte integrante, foi celebrado em Chaves, em __ de 

abril de 2015, em 2 (dois) exemplares, ficando um para cada uma das 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Contraente, ------------------------------------------- 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves ---------------------------- 

António Cândido Monteiro Cabeleira ---------------------------------- 

Pela Segunda Contraente, -------------------------------------------- 

Administrador Executivo da RESINORTE -------------------------------- 

Gerardo José Saraiva de Menezes ------------------------------------- 

Administrador Executivo da RESINORTE -------------------------------- 

Carlos Manuel Sanches Gonçalves ------------------------------------- 

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

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

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

 
 
5. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE ÁGUAS FRIAS. PROPOSTA N.º 27/GAP/2015. --------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; --- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº2, da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 
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próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Águas Frias, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 
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os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Águas Frias ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------ 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Águas Frias, através da emissão 

da competente notificação. ----------------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, (António Cabeleiro arq.) ------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS -- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade;  

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;  
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8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;  

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Águas Frias tem vindo a ser prestado por 

aquela freguesia; --------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Águas Frias ------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 
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pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Águas Frias, contribuinte nº. 506 895 491, com 

sede na Rua Central, Águas Frias, representada neste ato pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Águas Frias, e com poderes para o 

ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por 

Segundo Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de 

_____ 2015. --------------------------------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------  

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Águas Frias, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Águas Frias. ------------------------------ 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem --

parte integrante; -------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. -------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 
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Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares -

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 
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k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 
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Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 
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Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações  ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. --------------------------------   

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Águas Frias em conformidade com o disposto na alínea i) 

e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Águas Frias, para efeitos de autorização, 

nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. --------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante Presidente da Câmara M. de Chaves ------------ 

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

O segundo outorgante Presidente da junta de freguesia de Águas Frias 

(Rogério Amaro Alves de Oliveira) ---------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 
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particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

6. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE ANELHE. PROPOSTA N.º 28/GAP/2015. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; --------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº2, da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 
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11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe, conforme documento 

cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos os efeitos 

legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do art. 33º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------ 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Anelhe ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal 

para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da 

Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------ 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 
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d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Anelhe, através da emissão da 

competente notificação. --------------------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE ANELHE ------- 

Nota Preambular --------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade;  

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;  

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;  

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Anelhe tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 
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12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro;  

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; --------------------------------------------------------  

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro:  

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Anelhe ------------------------------------------------ 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Anelhe, contribuinte nº. 506 866 939, com sede 

na Rua Comendador Brenha da Fontoura, Anelhe, representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Anelhe, e com poderes para o 

ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por 

Segundo Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de 

_____ 2015. -------------------------------------------------------- 
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É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Anelhe, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Anelhe. ----------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ------------ 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 

integrante; -------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------- 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 
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As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ----------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo ------

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; - 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Município; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 
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p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água;-- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; -------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------ 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. ------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ----------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. ------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. ------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 
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conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.- 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; -------  

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações  ---------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.- 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 



                                                                F. 75 

                                                                  _____________________ 
 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: -------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro.---------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Anelhe, em conformidade com o disposto na alínea i) e j) 

do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Anelhe, para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. -------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

António Cândido M. Cabeleira Arq.) ----------------------------------  

O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Anelhe ------------------------- 

(Arlindo Santos Costa) --------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

7. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE CALVÃO E SOUTELINHO DA RAIA. PROPOSTA N.º 29/GAP/2015. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 
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1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 
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implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;- 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Calvão e Soutelinho da 

Raia, conforme documento cujo teor integral se anexa à presente 

proposta para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na 

alínea l), do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Calvão e Soutelinho da Raia ser agendada para uma próxima sessão 

da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia, 

através da emissão da competente notificação. ----------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO E 

SOUTELINHO DA RAIA -------------------------------------------------- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 
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1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais;------------------------------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro;----------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;------------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 
órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal;-------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 
diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 
tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo;---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município;---------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 
com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;-------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia tem vindo a ser 

prestado por aquela freguesia;--------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 
que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro;---------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
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urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto;---------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º do 
referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios;--------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal;------------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências;------------------------------ 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro:----------------------------------------------------------- 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei;---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------— 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia ---------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015.--------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia, contribuinte nº. 

510 835 369, com sede no Bairro do Calvário nº 5, Calvão representada 

neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de Calvão e Soutelinho 

da Raia, e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e 

g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro 

e adiante designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015.------------------------------------ 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 

Capitulo I---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais-------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 
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Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia---------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Calvão e Soutelinho da Raia, muito concretamente no que concerne 

ao exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento 

público de água existente na freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia.- 

Cláusula 2ª--------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato-------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante.---------------------------- 

Cláusula 3ª--------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato---------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar:----------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 
integrante;--------------------------------------------------------- 

b)  A Lei 75/2013, de 12 de Setembro--------------------------------- 
2) Subsidiariamente dever-se-á observar:--------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;- 

b) O Código do Procedimento Administrativo;-------------------------- 
c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto.--------------------------------- 
Cláusula 4ª--------------------------------------------------------- 

Período de Vigência-------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo de 

delegação de competências coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte.----------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 

prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo.------------ 

Capitulo II--------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª--------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada----------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em conformidade 
com as normas e orientações técnicas fixadas no presente contrato, no 

regulamento municipal de abastecimento público de água em vigor e nas 

disposições legais em vigor sobre a matéria.------------------------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 
danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada.----------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª--------------------------------------------------------- 

Dos Estudos--------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.------------------- 

Capitulo III-------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada------------------------------------------------ 
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Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 
pelo Segundo Outorgante;--------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos da cláusula 12ª.------------------------------------------ 

Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante------------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 
economia, no cumprimento das obrigações clausulares;----------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato;--- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente 
Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por 

este originadas;---------------------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 
de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança;---- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água;---- 
f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água;----------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores;------------------------------- 
h) Proceder à execução de ramais de água;---------------------------- 
i) Efetuar a leitura do consumo de água;----------------------------- 
j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 
e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Município;------------------------------ 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 
à área em causa;----------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida;---------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações;---------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto;------------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 
da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto;---------------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 
referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos;-------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento;------------------------------------------ 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a situação, 
sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará apoio 

técnico necessário;------------------------------------------------- 
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s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 
controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto;---------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 
dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água;--- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 
que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto.---------------------------- 

Cláusula 9ª--------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante-------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante:-------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 
do cumprimento das respetivas obrigações;---------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos do estatuído na cláusula 12ª.----------------------------- 

Cláusula 10ª-------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante--------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água.--------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia------------------ 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato.-------------------------------------- 

Cláusula 12ª-------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato---------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários.-------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.------- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo.--------------------------------------- 

Cláusula 13ª-------------------------------------------------------- 

Ocorrências--------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato.------------------ 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual---------------

Cláusula 14ª-------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo-------------------------- 
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1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato.----------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita.-------------------------------- 

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

Cessação------------------------------------------------------------ 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.---- 
2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 
da prestação do serviço público.------------------------------------- 

Cláusula 16ª-------------------------------------------------------- 

Revogação----------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª-------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes----------------------------------- 

1.Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique:-------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes;-----------  
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.- 
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 
número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

Capítulo VII-------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente------------------------------- 

Cláusula 18ª-------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada.----------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 
deverá ser comunicada à outra parte.---------------------------------

Cláusula 19ª-------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos-------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.-

Cláusula 20ª-------------------------------------------------------- 

Foro competente----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro.--------- 

Cláusula 21ª-------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor----------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 
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devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro.------------------------------- 

Cláusula 22ª-------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro.----------------------- 

Parágrafo único:---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia, em conformidade com o 

disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, 

submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de Calvão e Soutelinho 

da Raia, para efeitos de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 

1 do art.º 9º da mesma Lei.------------------------------------------ 

Chaves, ____, de ________________, de 2015--------------------------- 

O primeiro outorgante------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara M. de Chaves------------------------------------ 

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

O segundo outorgante-------------------------------------------------

Presidente da junta de freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia ----- 

(António Manuel Rua Reis) ------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

8. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA. PROPOSTA N.º 30/GAP/2015. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 
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ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 
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Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Cimo de Vila da 

Castanheira, conforme documento cujo teor integral se anexa à presente 

proposta para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na 

alínea l), do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Cimo de Vila da Castanheira ser agendada para uma próxima sessão 

da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, 

através da emissão da competente notificação. ----------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE CIMO DE VILA DA 

CASTANHEIRA -------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 
75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais;------------------------------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 
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ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro;----------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;-------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 
órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal;-------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 
diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 
tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo;---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município;---------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;-------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Cimo de Vila da Castanheira tem vindo a ser 

prestado por aquela freguesia;--------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro;---------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto;---------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios;--------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-
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lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal;------------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências;------------------------------ 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei;---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira----------------------------- 

Entre--------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015.--------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, contribuinte nº. 

506 854 582, com sede na Rua 25 de Abril, Cimo de Vila, representada 

neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de Cimo de Vila da 

Castanheira, e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) 

e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, devidamente 

autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015.--------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes:------------------------------------------------  

Capitulo I---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais-------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia---------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Cimo de Vila da Castanheira, muito concretamente no que concerne 

ao exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento 

público de água existente na freguesia de Cimo de Vila da Castanheira.- 

Cláusula 2ª--------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato-------------------------------------------------- 
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O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante.---------------------------- 

Cláusula 3ª--------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato---------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar:---------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 
integrante;--------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro---------------------------------- 
2) Subsidiariamente dever-se-á observar:-------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;- 

b) O Código do Procedimento Administrativo;-------------------------- 
c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto.--------------------------------- 
Cláusula 4ª--------------------------------------------------------- 

Período de Vigência-------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo de 
delegação de competências coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do órgão 
deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte.----------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 
prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo.------------ 

Capitulo II--------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª--------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada----------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em conformidade 
com as normas e orientações técnicas fixadas no presente contrato, no 

regulamento municipal de abastecimento público de água em vigor e nas 

disposições legais em vigor sobre a matéria.------------------------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 
danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada.----------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª--------------------------------------------------------- 

Dos Estudos--------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.------------------- 

Capitulo III-------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 
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c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 
pelo Segundo Outorgante;--------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos da cláusula 12ª.------------------------------------------ 

Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante------------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a:------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 
economia, no cumprimento das obrigações clausulares;----------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato;--- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente 
Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por 

este originadas;---------------------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 
de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança;---- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água;---- 
f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água;----------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores;------------------------------- 
h) Proceder à execução de ramais de água,---------------------------- 
i) Efetuar a leitura do consumo de água;----------------------------- 
j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 
e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Município;------------------------------ 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 
à área em causa;----------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida;---------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações;---------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto;------------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 
da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto;---------------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 
referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos;-------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento;------------------------------------------ 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a situação, 
sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará apoio 

técnico necessário;------------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 
controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto;---------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 
dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água;--- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 
que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 
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comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto.---------------------------- 

Cláusula 9ª--------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante-------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante:-------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 
do cumprimento das respetivas obrigações;---------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos do estatuído na cláusula 12ª.----------------------------- 

Cláusula 10ª-------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante--------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água.--------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia------------------ 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato.--------------------------------------- 

Cláusula 12ª-------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato---------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários.-------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.------- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo.--------------------------------------- 

Cláusula 13ª-------------------------------------------------------- 

Ocorrências--------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato.------------------ 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual--------------- 

Cláusula 14ª-------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato.----------------------------------------------------------- 
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2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita.-------------------------------- 

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

Cessação------------------------------------------------------------ 

3) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.- 

4) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 
da prestação do serviço público.------------------------------------- 

Cláusula 16ª-------------------------------------------------------- 

Revogação----------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª-------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes----------------------------------- 

1.Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique:-------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes;----------- 
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.- 
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 
número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

Capítulo VII-------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente------------------------------- 

Cláusula 18ª-------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações------------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada.----------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 
deverá ser comunicada à outra parte.---------------------------------   

Cláusula 19ª-------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos-------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.- 

Cláusula 20ª-------------------------------------------------------- 

Foro competente----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro.--------- 

Cláusula 21ª.------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor----------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro.------------------------------- 

Cláusula 22ª-------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar:---------------------------------- 
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 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro.----------------------- 

Parágrafo único:---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, em conformidade com o 

disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, 

submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de Cimo de Vila da 

Castanheira, para efeitos de autorização, nos termos da alínea g) do 

n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei.-------------------------------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015--------------------------- 

O primeiro outorgante------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara M. de Chaves------------------------------------ 

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

O segundo outorgante------------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Cimo de Vila da Castanheira------ 

(Lígia Maria Chaves Silva)------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

9. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES. PROPOSTA N.º 31/GAP/2015 ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 
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competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 
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Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Loivos e Póvoa de 

Agrações, conforme documento cujo teor integral se anexa à presente 

proposta para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na 

alínea l), do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Loivos e Póvoa de Agrações ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, 

através da emissão da competente notificação. ---------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, (António Cabeleiro arq.) ------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE LOIVOS E PÓVOA 

DE AGRAÇÕES -------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 
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competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade;  

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;  

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;  

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; ------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações tem vindo a ser 

prestado por aquela freguesia; ------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro;  

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 
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18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro:  

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; -------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações ---------------------------- 

Entre ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, contribuinte nº. 

510 837 573, com sede Estrada Municipal 311, Loivos, representada 

neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de Loivos e Póvoa de 

Agrações e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e 

g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro 

e adiante designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ---------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Loivos e Póvoa de Agrações, muito concretamente no que concerne ao 

exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento público 

de água existente na freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações. ------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; -------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 
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2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ----------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 
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b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água;- 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. -------

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 
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Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. ------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 
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demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: -------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. --------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, em conformidade com o disposto 
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na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à 

sessão da Assembleia de Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, para 

efeitos de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ----------------------------------- 

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

O segundo outorgante ------------------------------------------------ 

Presidente da junta de freguesia de --------------------------------- 

Loivos e Póvoa de Agrações ------------------------------------------ 

(Cecília Maria Silva Almeida Alves) --------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

10. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE MAIROS. PROPOSTA N.º 32/GAP/2015 --------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 
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6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 
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II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Mairos, conforme documento 

cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos os efeitos 

legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do art. 33º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------ 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Mairos ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal 

para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da 

Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Mairos, através da emissão da 

competente notificação. --------------------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, (António Cabeleiro arq.) ------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE MAIROS ------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;  --------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 
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subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Mairos tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios;---------------------------------------------------------  

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 
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na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Mairos ------------------------------------------------ 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Mairos, contribuinte nº. 507 752 775, com sede 

na Rua Domingos Sá – Lugar da Praça, Mairos, representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Mairos, e com poderes para o 

ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por 

Segundo Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de 

_____ 2015. --------------------------------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Mairos, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Mairos. ---------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 
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2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos --------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato------------------- 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª.-------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 



                                                                F. 108 

                                                                  _____________________ 
 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a. Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b. Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. ------------------------------------- 
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Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. ------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 
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2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª-------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Mairos em conformidade com o disposto na alínea i) e j) 

do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Mairos, para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

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

O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Mairos ------------------------- 

(João Pedro Fontoura Garcia) --------------------------------------- 

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

11. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE MOREIRAS. PROPOSTA N.º 33/GAP/2015 ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; --------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 
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9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Moreiras, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 

os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Moreiras ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 
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da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------ 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Moreiras, através da emissão 

da competente notificação. ------------------------------------------ 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRAS ----- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 
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os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Moreiras tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Moreiras ----------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 
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A Junta de Freguesia de Moreiras, contribuinte nº. 506 881 750, com 

sede na Rua Principal, Moreiras representada neste ato pelo Presidente 

da Junta de Freguesia de Moreiras, e com poderes para o ato, conforme 

disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, 

devidamente autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015. ------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Moreiras, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Moreiras. -------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

a) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

b) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

c) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. -------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 
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2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. -------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a. Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b. Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c. Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d. Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e. Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f. Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g. Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h. Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i. Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j. Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k. Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l. Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m. Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 
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n. Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o. Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p. Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q. Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r. Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s. Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------- 

t. Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

u. Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a. Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b. Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 
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técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

3) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

4) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique:-------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 
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2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte---------------------------------- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro.------------------------------- 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Moreiras, em conformidade com o disposto na alínea i) e 

j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Moreiras, para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 -------------------------- 

O primeiro outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ----------------------------------- 

António Cândido M. Cabeleira Arq.) ---------------------------------- 

O segundo outorgante ------------------------------------------------ 

Presidente da junta de freguesia de Moreiras ------------------------ 

(Eduardo Pereira Pinto) --------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 
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12. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE PLANALTO DE MONFORTE. PROPOSTA N.º 34/GAP/2015 ------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 
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12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Planalto de Monforte, 

conforme documento cujo teor integral se anexa à presente proposta 

para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Planalto de Monforte ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Planalto de Monforte, através 

da emissão da competente notificação. ------------------------------ 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 
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Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE PLANALTO DE 

MONFORTE ----------------------------------------------------------- 

Nota Preambular----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais;-------------------------------------------------------------  

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro;----------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;-------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior,os 
órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal;-------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 
diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 
tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo;---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município;---------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 
com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;-------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Planalto de Monforte tem vindo a ser prestado 

por aquela freguesia;------------------------------------------------ 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 
que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro;---------- 
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13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto;---------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios;--------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal;------------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências;------------------------------ 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro:----------------------------------------------------------- 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei;--------------------------------------------------- 

20. 18.Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Planalto de Monforte------------------------------------

Entre--------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015.--------------------------- 

e------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Planalto de Monforte, contribuinte nº. 510 833 

489, com sede na Estrada Nacional nº 2, Oura, representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Planalto de Monforte, e com 

poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do 

art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015.------------------------------------ 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 
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interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 

Capitulo I---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais-------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia---------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Planalto de Monforte e Bobadela, muito concretamente no que concerne 

ao exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento 

público de água existente na freguesia de Planalto de Monforte.------ 

Cláusula 2ª--------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato-------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante.---------------------------- 

Cláusula 3ª--------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato---------------------------------------- 

1) Na execução do presente Contrato dever-se-á observar:---------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 

integrante;--------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro----------------------------------

2) Subsidiariamente dever-se-á observar:----------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;- 

b) O Código do Procedimento Administrativo;-------------------------- 
b) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto.-------------------------------

Cláusula 4ª---------------------------------------------------------

Período de Vigência--------------------------------------------------

1. O período de vigência do presente Contrato interadministrativo de 

delegação de competências coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2. O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte.----------------------------------------------------------- 

3. Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 

prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo.------------ 

Capitulo II--------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª--------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada----------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em conformidade 
com as normas e orientações técnicas fixadas no presente contrato, no 

regulamento municipal de abastecimento público de água em vigor e nas 

disposições legais em vigor sobre a matéria.------------------------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 
danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada.----------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª--------------------------------------------------------- 

Dos Estudos--------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 
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Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.------------------- 

Capitulo III-------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 
pelo Segundo Outorgante;-------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos da cláusula 12ª.------------------------------------------ 

Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante------------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 
economia, no cumprimento das obrigações clausulares;----------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato;--- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente 
Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por 

este originadas;---------------------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 
de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança;---- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água;---- 
f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água;----------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores;------------------------------- 
h) Proceder à execução de ramais de água,---------------------------- 
i) Efetuar a leitura do consumo de água;----------------------------- 
j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 
e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Município;------------------------------ 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 
à área em causa;----------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida;---------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações;---------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto;------------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 
da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto;---------------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 
referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos;-------- 
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q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento;------------------------------------------ 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a situação, 
sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará apoio 

técnico necessário;------------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 
controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto;---------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 
dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água;--- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 
que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto.---------------------------- 

Cláusula 9ª--------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante-------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante:-------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 
do cumprimento das respetivas obrigações;--------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos do estatuído na cláusula 12ª.----------------------------- 

Cláusula 10ª-------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante--------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água.--------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia------------------ 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato.--------------------------------------- 

Cláusula 12ª-------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato---------------------- 

1. O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários.-------------------------------- 

2. As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.------- 

3. O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo.--------------------------------------- 

Cláusula 13ª-------------------------------------------------------- 

Ocorrências--------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato.------------------ 

Capítulo VI--------------------------------------------------------- 
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Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual--------------- 

Cláusula 14ª-------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato.----------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita.-------------------------------- 

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

Cessação------------------------------------------------------------ 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.- 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 
da prestação do serviço público.------------------------------------- 

Cláusula 16ª-------------------------------------------------------- 

Revogação----------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª-------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes----------------------------------- 

1.Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique:-------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes;----------- 
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.- 
Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número 

anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

Capítulo VII-------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente------------------------------- 

Cláusula 18ª-------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações------------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada.----------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 
deverá ser comunicada à outra parte.--------------------------------- 

Cláusula 19ª-------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos-------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.- 

Cláusula 20ª-------------------------------------------------------- 

Foro competente---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro.--------- 
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Cláusula 21ª-------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor----------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro.------------------------------- 

Cláusula 22ª-------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar:---------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro.----------------------- 

Parágrafo único:---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Planalto de Monforte, em conformidade com o disposto na 

alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à 

sessão da Assembleia de Freguesia de Planalto de Monforte, para efeitos 

de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015--------------------------- 

O primeiro outorgante------------------------------------------------

Presidente da Câmara M. de Chaves ----------------------------------- 

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

O segundo outorgante------------------------------------------------

Presidente da junta de freguesia de Planalto de Monforte ------------ 

(Ramiro Gomes Barreira) --------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

13. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE OURA. PROPOSTA N.º 35/GAP/2015. ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 
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Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, 

os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ---------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 

atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; 
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14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Oura, conforme documento 

cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos os efeitos 

legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do art. 33º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------ 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Oura ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal 

para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da 

Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Oura, através da emissão da 

competente notificação. -------------------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE OURA ---------- 

Nota Preambular----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 
75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais;------------------------------------------------------------- 
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2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro;----------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;------------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 
órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal;-------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 
diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 
tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo;---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013,de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município;---------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro;-------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Oura tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia;---------------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 
que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro;---------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto;---------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º do 
referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
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urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal;------------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências;------------------------------ 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei;---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de Oura---------------------------------------------------- 

Entre--------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015.--------------------------- 

e------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Oura, contribuinte nº. 506 922 464, com sede 

na Estrada Nacional nº 2, Oura, representada neste ato pelo Presidente 

da Junta de Freguesia de Oura, e com poderes para o ato, conforme 

disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, 

devidamente autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015.--------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 

Capitulo I---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais-------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia---------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Oura, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Oura.-------------------------------------- 

Cláusula 2ª--------------------------------------------------------- 
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Formato do Contrato-------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante.---------------------------- 

Cláusula 3ª--------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato---------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar:---------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 
integrante;--------------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro---------------------------------- 
2) Subsidiariamente dever-se-á observar:-------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações;- 

b) O Código do Procedimento Administrativo;-------------------------- 
c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto.--------------------------------- 
Cláusula 4ª--------------------------------------------------------- 

Período de Vigência-------------------------------------------------- 

1. O período de vigência do presente Contrato interadministrativo de 
delegação de competências coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.---------------------------------------------------- 

2. O presente contrato considera-se renovado após a instalação do órgão 
deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte.----------------------------------------------------------- 

3. Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 
prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo.--------- 

Capitulo II--------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª--------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada----------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em conformidade 
com as normas e orientações técnicas fixadas no presente contrato, no 

regulamento municipal de abastecimento público de água em vigor e nas 

disposições legais em vigor sobre a matéria.---------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 
danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada.----------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª--------------------------------------------------------- 

Dos Estudos--------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.------------------- 

Capitulo III-------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 
de água;------------------------------------------------------------ 
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c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 
pelo Segundo Outorgante;--------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos da cláusula 12ª.------------------------------------------ 

Cláusula 8ª--------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante------------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a:---------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 
economia, no cumprimento das obrigações clausulares;----------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato;--- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente 
Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por 

este originadas;---------------------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 
de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança;---- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água;---- 
f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água;----------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores;------------------------------- 
h) Proceder à execução de ramais de água,---------------------------- 
i) Efetuar a leitura do consumo de água;----------------------------- 
j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 
e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Municipio;------------------------------ 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 
à área em causa;----------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida;---------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações;---------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto;------------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 
da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto;---------------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 
referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos;-------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento;------------------------------------------ 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a situação, 
sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará apoio 

técnico necessário;------------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 
controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto;---------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 
dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água;--- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 
que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 
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comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto.---------------------------- 

Cláusula 9ª--------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante-------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante:-------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 
do cumprimento das respetivas obrigações;---------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos do estatuído na cláusula 12ª.----------------------------- 

Cláusula 10ª-------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante--------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água.--------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia------------------ 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato.--------------------------------------- 

Cláusula 12ª-------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato---------------------- 

1. O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários.-------------------------------- 

2. As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.------- 

3. O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo.--------------------------------------- 

Cláusula 13ª-------------------------------------------------------- 

Ocorrências--------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato.------------------ 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual--------------- 

Cláusula 14ª-------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo-------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato.----------------------------------------------------------- 
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2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita.-------------------------------- 

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

Cessação------------------------------------------------------------ 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.- 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 
da prestação do serviço público.--------------------- 

Cláusula 16ª-------------------------------------------------------- 

Revogação----------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª-------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes----------------------------------- 

1.Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique:-------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes;----------- 
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.- 
Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número 

anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

Capítulo VII-------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente------------------------------- 

Cláusula 18ª-------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações------------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada.----------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 
deverá ser comunicada à outra parte.---------------------------------  

Cláusula 19ª-------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos-------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos.- 

Cláusula 20ª-------------------------------------------------------- 

Foro competente----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro.--------- 

Cláusula 21ª-------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor----------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro.------------------------------- 

Cláusula 22ª-------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar:---------------------------------- 
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 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro.----------------------- 

Parágrafo único:---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Oura, em conformidade com o disposto na alínea i) e j) 

do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Oura, para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei.--------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015--------------------------- 

O primeiro outorgante------------------------------------------------

Presidente da Câmara M. de Chaves------------------------------------ 

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

O segundo outorgante------------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Oura----------------------------- 

(António Eusébio Vieira Cardoso) ------------------------------------ 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

14. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE PARADELA DE MONFORTE. PROPOSTA N.º 36/GAP/2015. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; --------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 
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competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, 

os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 

atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 
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Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Paradela de Monforte, 

conforme documento cujo teor integral se anexa à presente proposta 

para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Paradela de Monforte ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Paradela de Monforte, através 

da emissão da competente notificação. ------------------------------ 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE PARADELA DE 

MONFORTE ----------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------

Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------

Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------

Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 
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Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os órgãos 

dos municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias, 

de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição legal; -- 

Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

 Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

Considerando que o Contrato interadministrativo se considera renovado 

após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo os 

outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses após 

a instalação do órgão deliberativo do município; ------------------- 

Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, com 

as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

Considerando que o serviço de abastecimento público de água existente 

na freguesia de Paradela de Monforte tem vindo a ser prestado por 

aquela freguesia; -------------------------------------------------- 

Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em que 

este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º do 

referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do retrocitado 

art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-lhe também 

conferida a responsabilidade pela definição do modelo de gestão 

protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 7º do 

mesmo diploma legal; ----------------------------------------------- 

Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, de 12 

de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia contratos 

de delegação de competências; -------------------------------------- 

Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a celebração 

de contratos de delegação de competências entre a Câmara Municipal e 

as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea k), do nº 

1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: ----- 
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Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo com o 

disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal contratos 

de delegação de competências, nos termos previstos na retrocitada Lei;  

Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ---------- 

Na Junta de Freguesia de Paradela de Monforte ---------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Paradela de Monforte, contribuinte nº. 506 877 

035, com sede no Bairro do Souto, Paradela, representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Paradela de Monforte, e com 

poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do 

art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ---------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Paradela de Monforte, muito concretamente no que concerne ao 

exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento público 

de água existente na freguesia de Paradela de Monforte. ------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 
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Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1. O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2. O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3. Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª ------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; --------------------------------------- 
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d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

Capítulo V --------------------------------------------------------- 
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Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

1. O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2. As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

3. O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita.  ------------------------------ 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.- 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 
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1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações  ---------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único:A matriz deste Contrato interadministrativo de 

delegação de competências foi presente à reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em 

conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 

75/2013 e submetido à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, 

realizada no dia ___de ______ de 2015, para efeitos de autorização, 

nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente 

na reunião da Junta de Freguesia de Paradela de Monforte em 

conformidade com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º 

da referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de 

Paradela de Monforte, para efeitos de autorização, nos termos da alínea 

g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------------------------ 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 -------------------------- 

O primeiro outorgante, ---------------------------------------------- 
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Presidente da Câmara M. de Chaves, ---------------------------------- 

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

O segundo outorgante, ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Paradela de Monforte ------------ 

(Gilberto Santos de Jesus) ------------------------------------------ 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

15. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE REDONDELO. PROPOSTA N.º 37/GAP/2015. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, 

os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº2, da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 
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próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 

atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Redondelo, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 
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os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Redondelo ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ----- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Redondelo, através da emissão 

da competente notificação. ------------------------------------------ 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE REDONDELO ----- 

Nota Preambular -----------------------------------------------------

Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------

Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ----------

Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------  

Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os órgãos 

dos municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias, 

de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição legal; --

Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;Considerando que no âmbito da negociação, celebração e 

execução de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------

Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

Considerando que o período de vigência do Contrato Interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 



                                                                F. 149 

                                                                  _____________________ 
 

Órgão deliberativo do município, de acordo com o disposto no nº 1 do 

art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; --------------------

Considerando que o Contrato interadministrativo se considera renovado 

após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo os 

outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses após 

a instalação do órgão deliberativo do município; --------------------

Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, com 

as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------

Considerando que o serviço de abastecimento público de água existente 

na freguesia de Redondelo tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

1. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

2. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

3. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

4. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

5. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

6. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

7. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

8. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

9. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ----------- 

Na Junta de Freguesia de Redondelo ---------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 
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do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Redondelo, contribuinte nº. 507 018 257, com 

sede na Estrada de Santo António, Redondelo, representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Fernando Miguel Teixeira 

Antunes, e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e 

g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro 

e adiante designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ---------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Redondelo, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia Redondelo. ----------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 

a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

a) Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------

As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos consagrados 

no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; ----------- 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------
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Condições de exercício da competência delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria.--------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ----------------------------------------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Gerir e emitir a faturação relacionada com prestação de serviços 

de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança; --  

b) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

c) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

d) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

e) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. -------------------- 

2. O Primeiro Outorgante obriga-se ainda, a: --------------------- 

a) Transferir, a favor do 2º. Outorgante, até ao dia 30 de cada mês, 

os valores correspondentes à diferença entre os valores arrecadados 

na cobrança das tarifas e os valores dos custos emergentes das 

obrigações constantes da cláusula 7ª. ------------------------------ 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b) Efetuar a leitura de consumos de água: ------------------------ 

c) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

d) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

e) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

f) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

g) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

h) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 
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i) Proceder à execução de ramais de água; ------------------------ 

j) Assegurar que os serviços de atendimento ao público dos 

utilizadores do serviço em causa dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

k) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao decreto-lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

l) Submeter à aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do artº 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

m) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água estabelecidas no 

Decreto-lei nº. 306/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ----- 

n) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

o) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

p) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

q) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

r) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; -------------------------- 

b) Arrecadar o valor de € 1,20 por cada fatura emitida 

correspondente à cobertura dos custos emergentes das obrigações 

constantes da cláusula 7ª; ----------------------------------------- 

c) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------ 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante: ---------------------------- 

a)  Receber atá ao dia 30 de cada mês, as transferências 

financeiras, por parte do Primeiro Outorgante, correspondentes à 

diferença entre os valores arrecadados na cobrança das tarifas 

correspondentes e os valores dos custos emergentes das obrigações 

constantes da cláusula 8ª; ----------------------------------------- 

b) Solicitar ao Primeiro Outorgante apoio técnico no planeamento e 

intervenção na rede de abastecimento público de água. -------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 
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Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2) Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 
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requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. --------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Redondelo, em conformidade com o disposto na alínea i) e 

j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Redondelo, para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. -------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante, Presidente da Câmara M. de Chaves (António 

Cândido M. Cabeleira Arq.). ---------------------------------------- 

O segundo outorgante, Presidente da junta de freguesia de Redondelo, 

(Fernando Miguel T. Antunes) --------------------------------------- 

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

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

16. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE S. PEDRO DE AGOSTÉM. PROPOSTA N.º 38/GAP/2015 -------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, 

os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 
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10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 

atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;- 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de S. Pedro de Agostém, 

conforme documento cujo teor integral se anexa à presente proposta 

para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de S. Pedro de Agostém ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 
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legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de S. Pedro de Agostém, através 

da emissão da competente notificação. ------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DE 

AGOSTEM. ----------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ---------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; -------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 
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10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de S. Pedro de Agostém tem vindo a ser prestado 

por aquela freguesia; ---------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ---------- 

Na Junta de Freguesia de S. Pedro de Agostém ----------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de S. Pedro de Agostém, contribuinte nº. 507 233 

786, com sede no Largo Santuário N. S. da Saúde, S. Pedro de Agostém, 
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representada neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Pedro de Agostém, e com poderes para o ato, conforme disposto na alínea 

a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, devidamente 

autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015. -------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de S. Pedro de Agostém, muito concretamente no que concerne ao 

exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento público 

de água existente na freguesia de S. Pedro de Agostém --------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1. O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.---------------------------------------------------- 

2. O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3. Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. -------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 
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2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. -------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ------------------------------------ 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 
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n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; --------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; -------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1. O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2. As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3. O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 
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técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

3) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

4) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 
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2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de S. Pedro de Agostém em conformidade com o disposto na 

alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à 

sessão da Assembleia de Freguesia de S. Pedro de Agostém, para efeitos 

de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

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

O segundo outorgante ------------------------------------------------ 

Presidente da junta de freguesia de S. Pedro de Agostém ------------- 

(Dinis de Castro) --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 
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17. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE S. VICENTE DA RAIA. PROPOSTA N.º 39/GAP/2015. -------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; --- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, 

os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 
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12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 

atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;-- 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de S. Vicente da Raia, 

conforme documento cujo teor integral se anexa à presente proposta 

para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de S. Vicente da Raia ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de S. Vicente da Raia, através da 

emissão da competente notificação. --------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 
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Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICENTE DA 

RAIA --------------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1) Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2) Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3) Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei;-------------------------------------------------------  

4) Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5) Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6) Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 

7) Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;  

8) Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;  

9) Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10) Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11) Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de S. Vicente da Raia tem vindo a ser prestado 

por aquela freguesia; ----------------------------------------------- 

12) Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 



                                                                F. 17 

                                                                  _____________________ 
 

13) Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14) Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

15) Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16) Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17) Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ----------------------------- 

18) Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro:  

19) Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20) Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ----------- 

Na Junta de Freguesia de S. Vicente da Raia ------------------------- 

Entre --------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de S. Vicente da Raia, contribuinte nº. 509 019 

005, com sede na Estrada Nova, S. Vicente da Raia, representada neste 

ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de S. Vicente da Raia, e com 

poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do 

art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ----------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 
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Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de S. Vicente da Raia, muito concretamente no que concerne ao exercício 

da competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de S. Vicente da Raia. ---------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; -------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1. O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2. O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3. Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. -------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 
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Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ----------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. -------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água;- 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 
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q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. ------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. --------------------------------------

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

Capítulo VI --------------------------------------------------------- 
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Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 
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delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de S. Vicente da Raia em conformidade com o disposto na 

alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à 

sessão da Assembleia de Freguesia de S. Vicente da Raia, para efeitos 

de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

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

O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de S. Vicente da Raia -------------- 

(Mário José dos Anjos) --------------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

18. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE SANTA CRUZ TRINDADE E SANJURGE. PROPOSTA N.º 40/GAP/2015. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
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jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;- 
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14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Santa Cruz Trindade e 

Sanjurge, conforme documento cujo teor integral se anexa à presente 

proposta para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na 

alínea l), do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Santa Cruz Trindade e Sanjurge ser agendada para uma próxima sessão 

da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), 

do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge, 

através da emissão da competente notificação. ---------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ 

TRINDADE E SANJURGE ------------------------------------------------- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 
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jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge tem vindo a 

ser prestado por aquela freguesia; --------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
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urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ----------- 

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

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge, contribuinte 

nº. 510 839 517, com sede na Av. Da Cocanha nº.2, Santa Cruz Trindade, 

representada neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de  Santa 

Cruz Trindade e Sanjurge, e com poderes para o ato, conforme disposto 

na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, 

devidamente autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015. ------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Santa Cruz Trindade e Sanjurge, muito concretamente no que concerne 

ao exercício da competência de gestão do sistema de abastecimento 
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público de água existente na freguesia de Santa Cruz Trindade e 

Sanjurge. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. ---------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 
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a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; -------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; --------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 
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t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; -------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 
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desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. -------------------------------  

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

3) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

4) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; -------  

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. -------------------------------   

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 
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Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. --------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Santa Cruz Trindade e Sanjurge em conformidade com o 

disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, 

submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de S Santa Cruz Trindade 

e Sanjurge, para efeitos de autorização, nos termos da alínea g) do 

n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------------------------------ 

Chaves, ____, de ________________, de 2015. ------------------------ 

O primeiro outorgante,Presidente da Câmara M. de Chaves, ------------ 

(António Cândido M. Cabeleira Arq.. --------------------------------- 

O segundo outorgante,Presidente da junta de freguesia de Santa Cruz 

Trindade e Sanjurge, ------------------------------------------------ 

(José Joaquim Alves de Lima). --------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

19. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE SANTA LEOCÁDIA. PROPOSTA N.º 41/GAP/2015 ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 
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da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;- 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 
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16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Santa Leocádia, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 

os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Santa Leocádia ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ----- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Santa Leocádia, através da 

emissão da competente notificação. --------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA LEOCÁDIA 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 
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competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------  

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Santa Leocádia tem vindo a ser prestado por 

aquela freguesia; -------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 
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18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ---------- 

Na Junta de Freguesia de Santa Leocádia ---------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Santa Leocádia, contribuinte nº. 506 902 986, 

com sede no Largo da Capela, Adães, representada neste ato pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Leocádia, e com poderes para 

o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por 

Segundo Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de 

_____ 2015. --------------------------------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Santa Leocádia, muito concretamente no que concerne ao exercício 

da competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Santa Leocádia. -------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ------------ 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 
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2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------ 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 
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b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; --------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------ 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 
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Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. ------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------ 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------ 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------    

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 
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demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. --------------------------------   

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Santa Leocádia em conformidade com o disposto na alínea 
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i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Santa Leocádia, para efeitos de 

autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015. ------------------------- 

O primeiro outorgante, Presidente da Câmara M. de Chaves, ----------- 

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

O segundo outorgante, Presidente da junta de freguesia de Santa 

Leocádia, ---------------------------------------------------------- 

(João Manuel Teixeira P. Borges) ------------------------------------ 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

20. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE TRAVANCAS E RORIZ. PROPOSTA N.º 42/GAP/2015. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei nº 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 
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subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------ 
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a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Travancas e Roriz, 

conforme documento cujo teor integral se anexa à presente proposta 

para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), 

do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Travancas e Roriz ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ----- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Travancas e Roriz, através da 

emissão da competente notificação. --------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVANCAS E 

RORIZ -------------------------------------------------------------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 
75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 
órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 
diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade;----------------------------------------------------------- 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 
tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------- 
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7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais;- 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013;- 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------- 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Travancas e Roriz tem vindo a ser prestado 

por aquela freguesia; ----------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ----------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro:----------------------------------------------------------- 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 
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na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências Na Junta de 

Freguesia de S Travancas e Roriz ------------------------------------ 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. -------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Travancas e Roriz, contribuinte nº. 510 840 

663, com sede na Rua do Sol nº 5, Travancas representada neste ato 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Travancas e Roriz, e com 

poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do 

art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ----------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Travancas e Roriz, muito concretamente no que concerne ao exercício 

da competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Travancas e Roriz. ------------------------ 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

3. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ------------ 
c) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte 
integrante; -------------------------------------------------------- 

d) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro --------------------------------- 
3) Subsidiariamente dever-se-á observar: ---------------------------- 
a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ------------------------- 
c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. -------------------------------- 
Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

4) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo de 
delegação de competências coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 
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5) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do órgão 
deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

6) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, no 
prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ----------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

3) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em conformidade 
com as normas e orientações técnicas fixadas no presente contrato, no 

regulamento municipal de abastecimento público de água em vigor e nas 

disposições legais em vigor sobre a matéria. ----------------------- 

4) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 
danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 
de água; ----------------------------------------------------------- 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento público 
de água; ----------------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 
pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos da cláusula 12ª. ---------------------------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e 
economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ---------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente 
Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas por 

este originadas; ---------------------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de serviços 
de abastecimento público de água e proceder à respetiva cobrança; -- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; --- 
f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; ------------------------------ 
h) Proceder à execução de ramais de água, --------------------------- 
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i) Efetuar a leitura do consumo de água; --------------------------- 
j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao aprovado 
e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação do 

serviço na área do respetivo Município; ----------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço relativamente 
à área em causa; ---------------------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de qualidade 
da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 

de agosto; ---------------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o programa 
referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a situação, 
sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará apoio 

técnico necessário; ------------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes ao 
controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei 

nº 306/2007, de 27 de agosto; -------------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 
dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 
que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. --------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------- 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 
do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato interadministrativo, 
nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ---------------------------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 
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Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. --- 
2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade 
da prestação do serviço público. ------------------------------------

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ---------- 
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado. 
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 
número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 
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requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. ---------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 
deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. --------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Travancas e Roriz em conformidade com o disposto na alínea 

i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Travancas e Roriz, para efeitos de 

autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

António Cândido M. Cabeleira Arq ------------------------------------ 

O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Travancas e Roriz --------------- 

(Rogério Paulo Maldonado Pinto) ------------------------------------ 

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

21. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE TRONCO. PROPOSTA N.º 43/GAP/2015. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 
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9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais;- 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------ 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Tronco, conforme documento 

cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos os efeitos 

legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do art. 33º, 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------ 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Tronco ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal 

para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da 
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Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; -------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Tronco, através da emissão da 

competente notificação. -------------------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE TRONCO -------- 

Nota Preambular ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; -------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 
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os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Tronco tem vindo a ser prestado por aquela 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; --------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ------------------------------------------ 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ----------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ---------- 

Na Junta de Freguesia de Tronco ------------------------------------ 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 
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A Junta de Freguesia de Tronco, contribuinte nº. 506 998 827, com sede 

na Rua Central, Tronco, representada neste ato pelo Presidente da 

Junta de Freguesia de Tronco, e com poderes para o ato, conforme 

disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, do Anexo I, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por Segundo Outorgante, 

devidamente autorizada por deliberação de ___ de _____ 2015. ------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I --------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Tronco, muito concretamente no que concerne ao exercício da 

competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Tronco. ---------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. -------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; -------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 
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2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; ------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 
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n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ---------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; -------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------ 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. ------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ---------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato --------------------- 

1) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

2) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

3) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 
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técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. ------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual ------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

3) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. 

4) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. ------------------- 

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 
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2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor --------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------ 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: --------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Tronco, em conformidade com o disposto na alínea i) e j) 

do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Tronco, para efeitos de autorização, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma Lei. ------------- 

Chaves, ____, de ________________, de 2015 ------------------------- 

O primeiro outorgante ---------------------------------------------- 

Presidente da Câmara M. de Chaves ---------------------------------- 

António Cândido M. Cabeleira Arq.) --------------------------------- 

O segundo outorgante ----------------------------------------------- 

Presidente da junta de freguesia de Tronco ------------------------- 

(Eduardo dos Santos Carneiro) -------------------------------------- 

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

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 
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22. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS. PROPOSTA N.º 

44/GAP/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; -------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; -------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 
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12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ---------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 

implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------ 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ---------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, conforme documento cujo teor integral se 

anexa à presente proposta para todos os efeitos legais, de acordo com 

o disposto na alínea l), do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras ser agendada 

para uma próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior 

sancionamento do aludido órgão deliberativo da Autarquia, no 

cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, através da emissão da competente 

notificação. ------------------------------------------------------- 
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Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE VIDAGO, 

ARCOSSÓ,SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS. ---------------------- 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; --------------------------------------------------   

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; --------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras tem vindo a ser prestado por aquela freguesia; --------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 
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13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; --------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ----------- 

Na Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras -------------------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, contribuinte nº. 510 841 449, com na Rua do Santuário nº 

2, Vidago, representada neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras e com poderes 

para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do art.º 18º, 

do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante designado por 

Segundo Outorgante, devidamente autorizada por deliberação de ___ de 

_____ 2015. -------------------------------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 
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interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------ 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, muito 

concretamente no que concerne ao exercício da competência de gestão 

do sistema de abastecimento público de água existente na freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. -------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato --------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: --------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; -------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

1) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

2) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

3) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II --------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada --------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. -------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 
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estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 

Capitulo III -------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ------------------------------------------------------------ 

b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; -------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. -------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; -------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 
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conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------ 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; -- 

u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------- 

a) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b) Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. ------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

a) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------ 

b) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ----- 

c) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 
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significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ----------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 

os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------- 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------- 

a. Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ------- 

b. Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------ 

Capítulo VII ------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ----------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ----------------------------- 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------- 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 
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Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ----------------------------- 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 

Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

em conformidade com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 

16º da referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, para efeitos 

de autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015. ------------------------ 

O primeiro outorgante, Presidente da Câmara M. de Chaves, ----------- 

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

O segundo outorgante, Presidente da junta de freguesia de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, ---------------------- 

(Rui Manuel Branco Rodrigues) --------------------------------------- 

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

23. APROVAÇÃO DE MATRIZ DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A FREGUESIA 

DE VILAR DE NANTES. PROPOSTA N.º 45/GAP/2015. ----------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 
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1. Considerando que, no dia 30 de Setembro, entrou em vigor a Lei 

nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico 

do associativismo autárquico; --------------------------------------- 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias, mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.4º do Anexo I, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art. 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que, para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2, da retrocitada 

disposição legal; --------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de 

tais contratos é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art. 131º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8. Considerando que o período de vigência do Contrato 

interadministrativos de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do órgão deliberativo do Município, de acordo com 

o disposto no nº 1, do art. 136º, do Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo considera-se 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do Município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

apos a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

11. Considerando que, de acordo com o disposto no nº1, do artigo 6º, 
do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

12. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº1, do 

retrocitado art. 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art. 

7º do mesmo diploma legal; ----------------------------------------- 

13. Considerando que os referidos sistemas de abastecimento público, 
atualmente geridos pelas freguesias, envolveram, no âmbito da sua 
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implementação, a realização de custos essencialmente operacionais 

relacionados com a afetação de mão-de-obra, a par de um residual 

investimento financeiro suportado pelas próprias populações locais; - 

14. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o 

disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências; ------------------- 

15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de freguesia, de acordo com o disposto na alín. 

k), do nº1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro; ---------------------------------------------------------- 

16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 16º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara 

Municipal contratos de delegação de competências, nos termos previstos 

na retrocitada Lei; ------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 
autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº1, do art. 16º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro; ----------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

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

a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação do 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vilar de Nantes, conforme 

documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos 

os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l), do nº1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Vilar de Nantes ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do 

artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ----- 

c) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar 

legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o 

mencionado Contrato Interadministrativo, nos termos do disposto na 

alínea a), do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Freguesia de Vilar de Nantes, através da 

emissão da competente notificação. --------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2015 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara,(António Cabeleiro arq.) -------------------- 

Em anexo: O referido Contrato Interadministrativo. ----------------- 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE NANTES 

Nota Preambular ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 30 de setembro entrou em vigor a Lei nº. 

75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais e estabelece o regime 
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jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que constituem atribuições dos municípios a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias mais precisamente nos domínios do 

ambiente e saneamento básico, conforme previsto na alínea k) do nº.2 

do art.º 23º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------- 

3. Considerando que o estado, as autarquias locais e as entidades 

intermunicipais articulam entre si, nos termos do art.º 4º do Anexo 

I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a prossecução das respetivas 

atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de 

competências, de acordo com o disposto no nº 1, do art.º 117º, da 

referida Lei; ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que para efeitos do disposto no número anterior, os 

órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das 

freguesias, de acordo com o estatuído no nº 2 da retrocitada disposição 

legal; ------------------------------------------------------------- 

5. Considerando que decorre do regime jurídico contido no mencionado 

diploma legal que a delegação de competências se concretiza através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

6. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução 

de tais contratos é aplicável o disposto na Lei 75/2013, e, 

subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 

Procedimento Administrativo; --------------------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do art.º 131, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a delegação de 

competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses 

próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e 

das atividades de proximidade e de apoio direto às comunidades locais; 

8.  Considerando que o período de vigência do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências coincide com a 

duração do mandato do Órgão deliberativo do município, de acordo com 

o disposto no nº 1 do art.º 136º da Anexo I, da referida Lei 75/2013; 

9. Considerando que o Contrato interadministrativo se considera 

renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo 

os outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de 6 meses 

após a instalação do órgão deliberativo do município; -------------- 

10. Considerando que aos contratos interadministrativos é aplicável, 

com as devidas adaptações, o disposto no nº 1, 2 e 5 do art.º 115º do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------ 

11. Considerando que o serviço de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Vilar de Nantes tem vindo a ser prestado por 

aquela freguesia; -------------------------------------------------- 

12. Considerando que da prestação do serviço em causa, nos termos em 

que este tem vindo a ser realizado, têm resultado benefícios para o 

interesse comum que se presume deverem continuar no futuro; -------- 

13. Considerando que os contraentes públicos promoverão os estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do nº. 3, do art.º 115º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

14. Considerando que o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos se encontra consagrado no DL 

nº 194/2009, de 20 de agosto; -------------------------------------- 

15. Considerando que, de acordo com o disposto no nº 1 do art.º 6º 

do referido diploma legal, a gestão dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
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urbanas e de gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atribuição dos 

municípios; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que o Município, à luz do disposto no nº 1 do 

retrocitado art.º 6º, é a entidade titular de tais serviços, estando-

lhe também conferida a responsabilidade pela definição do modelo de 

gestão protagonizado pela entidade gestora, conforme resulta do art.º 

7º do mesmo diploma legal; ---------------------------------------- 

17. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto na alínea 1) do nº 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 75/2003, 

de 12 de setembro, discutir e preparar com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências; ---------------------------- 

18. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, de acordo com o disposto na alínea 

k), do nº 1 do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro: 

19. Considerando ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo 

com o disposto na alínea i) do nº 1 do art.º 16º, do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal 

contratos de delegação de competências, nos termos previstos na 

retrocitada Lei; --------------------------------------------------- 

20. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j), do nº.1 do art.º 16º da Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

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

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências ---------- 

Na Junta de Freguesia de Vilar de Nantes --------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com 

sede no Largo de Camões, da cidade de Chaves, representa neste ato 

pelo seu Presidente Arq.º António Cabeleira, com poderes para o ato, 

conforme disposto nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2, 

do art.º 35º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Primeiro Outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação camarária de ___ de _____2015. ------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, contribuinte nº. 506 841 430, 

com sede no Bairro da Sobreira, Vilar de Nantes, representada neste 

ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, e com 

poderes para o ato, conforme disposto na alínea a) e g), do nº 1 do 

art.º 18º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e adiante 

designado por Segundo Outorgante, devidamente autorizada por 

deliberação de ___ de _____ 2015. ---------------------------------- 

É celebrado, para efeitos do disposto no nº. 1, do art.º 120º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente Contrato 

interadministrativo de delegação de competências, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Capitulo I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais ------------------------------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação 

da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo tem por objeto o exercício da 

delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na freguesia 

de Vilar de Nantes, muito concretamente no que concerne ao exercício 

da competência de gestão do sistema de abastecimento público de água 

existente na freguesia de Vilar de Nantes. ------------------------- 
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Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Formato do Contrato ------------------------------------------------ 

O presente contrato interadministrativo de delegação de competências 

é celebrado por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e 

um anexo que dele fazem parte integrante. --------------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

Fontes normativas do Contrato -------------------------------------- 

1. Na execução do presente Contrato dever-se-á observar: ----------- 
a) O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) A Lei 75/2013, de 12 de Setembro ------------------------------ 

2) Subsidiariamente dever-se-á observar: ------------------------- 

a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos 

consagrados no DL 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações; 

b) O Código do Procedimento Administrativo; ---------------------- 

c) DL nº. 194/2009, de 20 de agosto. ----------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Período de Vigência ------------------------------------------------- 

a) O período de vigência do presente Contrato interadministrativo 

de delegação de competências coincide com a duração do mandato do 

órgão deliberativo Municipal do Município de Chaves, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. --------------------------------------------------- 

b) O presente contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do Município, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 

c) Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato, 

no prazo de 6 meses após a instalação do órgão deliberativo. ------- 

Capitulo II -------------------------------------------------------- 

Condições gerais sobre a forma de execução da competência objeto de 

delegação ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Condições de exercício da competência delegada ---------------------- 

1) O exercício da competência delegada deve efetuar-se em 

conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente 

contrato, no regulamento municipal de abastecimento público de água 

em vigor e nas disposições legais em vigor sobre a matéria. --------- 

2) São da inteira responsabilidade da junta de freguesia quaisquer 

danos causados, por ação ou omissão, no exercício da competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Dos Estudos -------------------------------------------------------- 

As concretizações da transferência de competências abrangidas pelo 

presente Contrato Interadministrativo encontram-se fundamentadas em 

estudos técnicos, e constantes do Anexo I do presente Contrato 

Interadministrativo, e no estrito cumprimento do disposto no art.º 

122º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------- 

Capitulo III ------------------------------------------------------- 

Regras específicas relacionadas com as condições de execução da 

competência delegada ------------------------------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Primeiro 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Verificar o estado de manutenção da rede de abastecimento público 

de água; ----------------------------------------------------------- 
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b) Verificar o estado de conservação da rede de abastecimento 

público de água; --------------------------------------------------- 

c) Verificar as reparações relacionadas com roturas levadas a efeito 

pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos da cláusula 12ª. ------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------- 

No âmbito do presente Contrato interadministrativo, o Segundo 

Outorgante obriga-se a: -------------------------------------------- 

a) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia 

e economia, no cumprimento das obrigações clausulares; -------------- 

b) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares 

aplicáveis a cada uma das obrigações, objeto do presente contrato; -- 

c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do 

presente Contrato, sendo da sua responsabilidade o pagamento das 

despesas por este originadas; -------------------------------------- 

d) Gerir e emitir a faturação relacionada com a prestação de 

serviços de abastecimento público de água e proceder à respetiva 

cobrança; ---------------------------------------------------------- 

e) Consertar as roturas da rede de abastecimento público de água; - 

f) Realizar os investimentos necessários, na rede de abastecimento 

público de água; ---------------------------------------------------- 

g) Proceder à colocação de contadores; --------------------------- 

h) Proceder à execução de ramais de água, ------------------------ 

i) Efetuar a leitura do consumo de água; ------------------------- 

j) Implementar aos utilizadores finais tarifário idêntico ao 

aprovado e praticado pela entidade gestora responsável pela prestação 

do serviço na área do respetivo Municipio; ------------------------- 

k) Proceder à cobrança das tarifas inerentes ao serviço 

relativamente à área em causa; ------------------------------------- 

l) Realizar todos os trabalhos de gestão, operação e manutenção 

necessários à normal prestação do serviço em causa à área territorial 

abrangida; --------------------------------------------------------- 

m) Assegurar que os serviços de atendimento ao público, dos 

utilizadores do serviço em causa, dispõem de livro de reclamações onde 

os utilizadores podem apresentar as suas reclamações; -------------- 

n) Assegurar que a água destinada ao consumo humano satisfaz as 

exigências de qualidade constantes do anexo I ao Decreto-Lei nº. 

306/2007, de 27 de agosto; ----------------------------------------- 

o) Submeter á aprovação da ERSAR um programa de controlo de 

qualidade da água, nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº. 306/2007, 

de 27 de agosto; --------------------------------------------------- 

p) Efetuar a verificação da qualidade da água de acordo com o 

programa referido na alínea anterior, com vista à demonstração da sua 

conformidade com as normas de qualidade da água, estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 27 de agosto e respetivos anexos; ------- 

q) Informar a autoridade de saúde e a autoridade competente, das 

situações de incumprimento; ----------------------------------------- 

r) Implementar as medidas corretivas necessárias para sanar a 

situação, sendo que neste caso o primeiro outorgante disponibilizará 

apoio técnico necessário; ------------------------------------------- 

s) Publicitar trimestralmente os resultados analíticos referentes 

ao controlo da qualidade da água, nos termos do art.º 17º do Decreto-

Lei nº 306/2007, de 27 de agosto; ---------------------------------- 

t) Comunicar à ERSAR, até 31 de março do ano seguinte àquele a que 

dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água; - 
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u) Difundir entre os utilizadores e consumidores afetados os avisos 

que a autoridade de saúde determine para minimizar os efeitos que 

comportem risco para a saúde humana, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto. -------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------ 

Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------ 

a. Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito 

do cumprimento das respetivas obrigações; --------------------------- 

b. Fiscalizar o cumprimento do presente Contrato 

interadministrativo, nos termos do estatuído na cláusula 12ª. ------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------- 

Constitui direito do Segundo Outorgante solicitar ao Primeiro 

Outorgante apoio técnico no planeamento e intervenção na rede de 

abastecimento público de água. -------------------------------------- 

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

Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições 

de execução do Contrato Interadministrativo ------------------------ 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Informação a disponibilizar pela Junta de Freguesia ----------------- 

O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante, até 

31 de janeiro de cada ano civil, relatório anual de avaliação de 

execução do presente Contrato. -------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Verificação do cumprimento do presente Contrato -------------------- 

a) O Primeiro Outorgante pode verificar o cumprimento do presente 

Contrato Interadministrativo, mediante a realização de vistorias e 

inspeções às reparações, manutenções e investimentos realizados pelo 

Segundo Outorgante, bem como exigir a este último informações e 

documentos que considere necessários. ------------------------------- 

b) As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da 

verificação do cumprimento do objeto do presente Contrato, deverão ser 

aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo este 

proceder à correção das situações em conformidade com aquelas. ------ 

c) O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com 

fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços 

técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à 

apreciação do órgão executivo. -------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Ocorrências -------------------------------------------------------- 

O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por 

escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu 

conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar, 

significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências 

a que se refere a cláusula 1ª do presente Contrato. ---------------- 

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

Regras de modificação e resolução do Contrato Interadministrativo e 

Identificação de situações de incumprimento contratual -------------- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Modificação do Contrato Interadministrativo ------------------------- 

1) O presente Contrato interadministrativo pode ser modificado por 

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em 

que as partes outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação 

de competências, tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, 

desde que a exigência das obrigações, por si assumidas afete gravemente 
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os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

Contrato. ---------------------------------------------------------- 

2) A modificação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências obedece à forma escrita. ------------------------------ 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Cessação ----------------------------------------------------------- 

1) O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. - 

2) A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público. -------------------- 

Cláusula 16ª -------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

As partes outorgantes podem revogar o presente Contrato 

Interadministrativo por mútuo acordo, devendo para o efeito, ser 

demonstrado pelas partes outorgantes, o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da Lei 75/2013, 

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

Cláusula 17ª -------------------------------------------------------- 

Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------- 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos 

administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes 

podem resolver o presente Contrato quando se verifique: ------------ 

a. Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; -------  

b. Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ------------------------------------------------------ 

2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do 

número anterior, os Outorgantes devem demonstrar o preenchimento dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Capítulo VII -------------------------------------------------------- 

Comunicações, Prazos e Foro Competente ------------------------------ 

Cláusula 18ª -------------------------------------------------------- 

Regime das notificações e comunicações ------------------------------ 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações entre as Partes Outorgantes, estas deverão ser efetuadas 

através do correio eletrónico, com aviso de receção de leitura, para 

o respetivo endereço eletrónico identificado pelas partes, neste 

Contrato Interadministrativo, salvo quando esta não for possível ou 

se mostrar inadequada. --------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente Contrato 

deverá ser comunicada à outra parte. ------------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Contagem dos Prazos ------------------------------------------------ 

Os prazos previstos neste Contrato interadministrativo são contínuos. 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de quaisquer litígios entra as partes, sobre a 

interpretação e execução deste Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -------- 

Cláusula 21ª -------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Contrato interadministrativo de delegação de competências 

produz todos os seus efeitos após a sua assinatura e desde que 

devidamente publicitado, nos termos do disposto no art.º 56º, do Anexo 

I, da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ------------------------------ 

Cláusula 22ª -------------------------------------------------------- 

Documentação Complementar ------------------------------------------- 
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Faz parte integrante do presente Contrato Interadministrativo a 

seguinte documentação complementar: --------------------------------- 

 Anexo I – Estudos técnicos, nos termos do disposto no art.º 122º, 

do Anexo I da Lei 75/20013, de 12 de setembro. ---------------------- 

Parágrafo único: ---------------------------------------------------- 

A matriz deste Contrato interadministrativo de delegação de 

competências foi presente à reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, realizada no dia ___ de _____ de 2015 e, em conformidade com 

o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 75/2013 e submetido 

à sessão da Assembleia Municipal de Chaves, realizada no dia ___de 

______ de 2015, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k) 

do n.º 1 do artigo 25º da mesma Lei e presente na reunião da Junta de 

Freguesia de Vilar de Nantes, em conformidade com o disposto na alínea 

i) e j) do n.º 1 do artigo 16º da referida Lei, submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia de Vilar de Nantes, para efeitos de 

autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 9º da mesma 

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

Chaves, ____, de ________________, de 2015. ------------------------ 

O primeiro outorgante, Presidente da Câmara M. de Chaves, (António 

Cândido M. Cabeleira Arq.) ------------------------------------------ 

O segundo outorgante, Presidente da junta de freguesia de Vilar de 

Nantes, (Vitor Fernando M.B.F.Alves) -------------------------------- 

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

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

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

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

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

De seguida, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Considerando qua a matriz do contrato, em apreciação, mereceu a 

concordância dos legais representantes das populações das freguesias, 

particularmente, dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, e, 

bem assim, do próprio Município, a presente proposta merece, como tal, 

a sua concordância.” ------------------------------------------------ 

 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. SANDRA MORAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº59/SPDC/N.º04/2015. ---------------------------------------------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

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

DE 2015.03.23. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.31. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº61/SIS/N.º22/2015 --------------- 

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 2015.03.31. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.03.31. -------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA RENDA. JOSÉ JOAQUIM DA 

SILVA RODRIGUES, LOTE 10 – 1.º DRT.º (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS). 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº63/SHS/N.º23/2015. --------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

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

DE 2015.04.02. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR 

MARCELO DELGADO DE 2015.04.02. -------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ARQTO. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

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 4. -- 

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

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 5. -- 

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

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

 

 

3.3. COMPROPRIEDADE DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – MARISA ALEXANDRA 

DA COSTA SOUSA – LUGAR DE PASSOS, FREGUESIA DE VILELA DO TÂMEGA – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 01.04.2015. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral 

com o nº 481/15, de 30-03-2015, a Dª Marisa Alexandra da Costa Sousa, 

na qualidade de promitente compradora do prédio rústico inscrito na 

matriz predial da freguesia de Vilela do Tâmega sob o artigo 631º 
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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 Compra e Venda do prédio rústico, 

com as descrições a seguir mencionadas, a favor da requerente e do Srº 

Luís Filipe da Costa Sousa, promitente compradora, Dª Sofia Andreia 

Fernandes de Barros, destinando-se o dito prédio a permanecer inteiro 

e indiviso fisicamente, embora em compropriedade e exploração 

familiar:----------------------------------------------------------- 

-Prédio rústico, sito no lugar dos Passos, inscrito na matriz predial 

da freguesia de Vilela do Tâmega sob o artigo 631º, com a área de 9 

994 m2 e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves. 

Em anexo ao requerimento nº 54/15, a interessada junta os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

 Caderneta predial rústica do prédio rústico supra referido.---- 

 Planta de Localização à escala 1/10 000, com a demarcação do 

imóvel. ------------------------------------------------------------ 

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 ato 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 pelo interessado e de acordo com a planta de ordenamento 

nº 47 A do Plano Diretor Municipal, da qual se anexa um extracto, 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------------------------------------------------------ 

 

ARTIGO 

RÚSTICO 

 

TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO 

COM AS PLANTAS DE 

ORDENAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 

FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS 

DOS PRÈDIOS 

 

 631º 

 

 

O prédio rústico insere-se no 

espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e Florestais), na   

Categoria 4.1 (Espaços 

Florestais), Subcategoria 

4.1 A  (Espaços Florestais 

Comuns). 

 

 

1/2 – Marisa Alexandra da 

Costa Sousa 

1/2 – Luís Filipe da 

Costa Sousa 

 

 

2.3-Especificidades do pedido---------------------------------------- 
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O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de compra e venda 

do prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

Vilela do Tâmega sob o artigo 631º, não descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves, havendo a constituição de compropriedade 

do mesmo, ficando metade indivisa para a requerente e a outra metade 

indivisa para o Srº Luís Filipe da Costa Sousa, não pretendendo os 

interessados a divisão física do mesmo.------------------------------ 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------- 

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de compra e venda do prédio rústico inscrito na matriz 

predial rústica supra referida sob o artigo 631º, visando a 

constituição de compropriedade3 do mesmo, sem parcelamento físico, 

situação diferente daquela que a Lei pretende salvaguardar nos termos 

do nº 2 do artigo 54º (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.-------- 

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 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 

MARCELO DELGADO, DATADO DE 06.04.2015.------------------------------- 

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 07.04.2014.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A 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. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI AO ABRIGO DO 

ARTº 71 DO EBF – MARIA JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO – RUA CORONEL BENTO 

ROMA Nº.14 - FRAÇÃO "G" - 3º DTO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. 

ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES DE 11.03.2015. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

A requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 2071/14, referente ao processo n.º 131/14, emissão de certidão 

para efeitos de isenção de IMl, ao abrigo do artigo 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF).---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 1364/2013017-G, inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 1319, 

teve origem no artigo n.º 276, o prédio urbano situa-se na Rua Coronel 

Bento Roma n.º 14, 3.º D.to, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

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

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

                                                           
3 O sublinhado é nosso.---------------------------------------------- 
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1.2.1. O imóvel tem alvará de autorização de utilização nº 139/14 de 

6 de Outubro.-------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI------------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, são passíveis de 

isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) por um período de 

cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da reabilitação, 

podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos, ao abrigo 

do nº 7 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).------ 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------- 

3.1. A certidão de isenção de IMI, pode ser solicitada após a conclusão 

das obras, sendo que a comprovação de início e conclusão das ações de 

reabilitação é da competência da câmara municipal, incumbindo-lhe 

certificar o estado do imóvel, antes e após as obras compreendidas na 

ação de reabilitação, de acordo com o nº 23.º do artigo 71.º do EBF. 

3.2. As datas de início e fim da ação de reabilitação do imóvel 

enquadram-se no disposto no nº 20 do artigo 71º do EBF, em que apenas 

os imóveis objeto de ações de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro 

de 2008 e concluídas até 31 de Dezembro de 2020, podem usufruir dos 

incentivos fiscais constantes no referido artigo.-------------------- 

3.3. De acordo com visita ao local, no início das obras a 15 de abril 

de 2013, verificou-se que a fração não tinha tido obras de conservação 

desde a sua construção, demonstrando um grave estado de degradação das 

infraestruturas assim como das várias instalações. As deficiências 

estão descritas sumariamente nas fotos tiradas. Determinou-se que o 

imóvel no início da ação de reabilitação, apresentava um estado de 

conservação de mau.-------------------------------------------------- 

 

 
Foto 2: Pormenor do estado das 

instalações elétricas. Ausência de 

dispositivos contra queda. 

Reparação/reconstrução da cobertura 

das escadas. 
 

Foto 1: Escadas comuns do 

prédio 
 Foto 3: As portas em mau 

estado de conservaçãp, 

assim como o pavimento que 

teve de ser todo removido. 
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Foto 4: Casa de banho 

principal em mau estado, 

não sendo possível ser 

utilizada. Foi alvo de 

requalificação total 

Foto 5: Casa de banho de serviço, com problemas graves de 

instalação, foi recuperada na sua totalidade, distribuição de 

agua, drenagens de águas residuais, instalação elétrica 

 

 

   
Foto 6: Equipamento da cozinha em 

mau estado, pavimentos muito 

danificados. Instalação de 

distribuição de água e de drenagem 

de águas em mau estado de 

conservação, necessidade de a 

refazer assim como a instalação de 

gaz. 

Foto 7: Detalhe do mau estado do 

pavimento de uma das assoalhadas, 

para as traseiras do edifício. 

Foto 8: Detalhe do pavimento 

de uma das assoalhadas, para 

a Rua Coronel Bento Roma. 

3.4. Tendo sido requerida no final da obra a 3 de março de 2014 a 

vistoria para verificação do estado de conservação final da ação de 

reabilitação, que resultou uma melhoria significativa do estado de 

conservação, que de acordo com o artigo 5º, do Decreto-Lei 266-B/12 

de 31 de Dezembro, passou a ser de excelente, conforme ficha de 

avaliação.---------------------------------------------------------- 

3.5. Com a subida para o nível máximo do estado de conservação, cumpre-

se assim o disposto na alínea a) do nº 22 do artigo 71º do EBF – 

“Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”. --------   

3.6. O calculo por estimativa em sede de IMI dos cinco anos fiscais 

previstos no ponto 7), do artigo 71.º, do Estatuto de Benefícios 

Fiscais, correspondentes aos anos de 2014 a 2019 é de:--------------- 

43.960,00€ (valor patrimonial atual) x 3% (taxa municipal de IMI) = 

131,88€------------------------------------------------------------- 

5 (anos) x 131,88€ (IMI) = 659,40€----------------------------------- 
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No cumprimento do ponto 2, do artigo 16.º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

setembro, a totalidade da estimativa de isenção relativamente ao 

imposto municipal sobre imóveis corresponde a 659,40€.--------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------- 

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que superiormente 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

a) Que se submeta a aprovação da certidão de localização do imóvel 

em Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, com a 

data de início e de conclusão de obras de acordo com os elementos 

constantes nos pontos 3.3. a 3.4, certificando que houve uma franca 

melhoraria das condições de uso, com o aumento de mais de dois níveis 

no seu estado de conservação (de mau para excelente), estando em 

condições de obter a respetiva isenção de IMI (valor global de isenção 

659,40€), de acordo com o ponto 7, do artigo 71.º, dos Estatutos de 

Benefícios Fiscais à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em 

vista a obtenção da competente aprovação;---------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 

do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão do seu 

agendamento à próxima Sessão da Assembleia Municipal, tendo em 

consideração que é da competência deste órgão o ato de aprovação da 

isenção dos respetivos impostos, sob proposta da câmara municipal, de 

acordo com o disposto no ponto 2.º, no artigo 16º da Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro (que estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais);----------------------------- 

c) Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a câmara 

municipal deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento referido na certidão, competindo àquele 

promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de IMI e 

subsequentes restituições------------------------------------------- 

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

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

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.03.2025:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

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

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 06.04.2015.------------------------------- 

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 07.04.2014.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

3.5. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE IRS AO ABRIGO 

DO ARTº 71 DO EBF – MARIA JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO – RUA CORONEL 

BENTO ROMA Nº.14 - FRAÇÃO "G" - 3º DTO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR 

– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. 

ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES DE 11.03.2015.------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
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A requerente, na qualidade de proprietária, solicita sob requerimento 

n.º 1167/14, referente ao processo n.º 397/14, emissão de certidão de 

reabilitação para efeitos de IRS, ao abrigo do artigo 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF).---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 1364/20130107-F, inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 1319, 

o prédio urbano, situado na Rua Coronel Bento Roma 14, 3º Esq. - Fração 

F, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, insere-se dentro 

da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

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

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

A referida fração tem autorização de utilização mediante alvará n.º 

139/14 de 6 de Outubro.---------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA REABILITAÇÃO URBANA--------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro 

de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril de 2013, com a 

fundamentação constante nos Programas de Estratégia de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan.------------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS--------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF.------------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF. 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------ 

3.1. Dedução à coleta em sede de IRS:-------------------------------- 

3.1.1. Ao aprovar a delimitação da ARU do centro histórico de Chaves, 

o município habilitou os proprietários de prédios urbanos (ou frações 

de prédios urbanos) a usufruir de uma discriminação positiva para quem 

promova a reabilitação de imóveis situados dentro da ARU.------------ 

3.1.2. Esta discriminação positiva foi recentemente consagrada no 

artigo 71º do EBF que estabelece um conjunto de incentivos específicos 

em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações 

de reabilitação e cujas obras se tenham iniciado após 1 janeiro de 

2008 e se venham a concluir até 31 de dezembro de 2020.-------------- 

3.1.3. Neste sentido, a dedução à coleta de 30% em sede de IRS, dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação, 

até ao limite 500€ (nº 4 do Artigo 71º do EBF) é possível desde que 

devidamente comprovados e com certificação prévia por parte do 

município, de acordo com o n.º.17 e n.º 23 do artigo 71º do EBF, 

mediante vistoria de inicio e conclusão das obras de reabilitação.--- 

3.1.4. De acordo com visita ao local, no início das obras a 15 de 

abril de 2013, verificou-se que a fração não tinha tido obras de 

conservação desde a sua construção, demonstrando um grave estado de 
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degradação das infraestruturas assim como das várias instalações. As 

deficiências estão descritas sumariamente nas fotos tiradas. 

Determinou-se que o imóvel no início da ação de reabilitação, 

apresentava um estado de conservação de mau.------------------------- 

 

 

 
Foto 2: Pormenor do estado das 

instalações elétricas. Ausência de 

dispositivos contra queda. 

Reparação/reconstrução da cobertura 

das escadas. 
 

Foto 1: Escadas comuns do 

prédio 
 Foto 3: As portas em mau 

estado de conservação, 

assim como o pavimento que 

teve de ser todo removido. 

  
Foto 4: Casa de banho 

principal em mau estado, 

não sendo possível ser 

utilizada. Foi alvo de 

requalificação total 

Foto 5: Casa de banho de serviço, com problemas graves de 

instalação, foi recuperada na sua totalidade, distribuição de 

agua, drenagens de águas residuais, instalação elétrica 

 

 

   
Foto 6: Equipamento da cozinha em 

mau estado, pavimentos muito 

danificados. Instalação de 

distribuição de água e de drenagem 

de águas em mau estado de 

conservação, necessidade de a 

refazer assim como a instalação de 

gaz. 

Foto 7: Detalhe do mau estado do 

pavimento de uma das assoalhadas, 

para as traseiras do edifício. 

Foto 8: Detalhe do pavimento 

de uma das assoalhadas, para 

a Rua Coronel Bento Roma. 
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3.1.5. Tendo sido requerida no final da obra a 3 de março de 2014 a 

vistoria para verificação do estado de conservação final da ação de 

reabilitação, que resultou uma melhoria significativa do estado de 

conservação, que de acordo com o artigo 5.º, do Decreto-Lei 266-B/12 

de 31 de Dezembro, passou a ser de excelente, conforme ficha de 

avaliação.---------------------------------------------------------- 

3.1.6. O estado de conservação após a conclusão das ações de 

reabilitação cumpre o disposto na alínea a) do n.º 22 do artigo 71º 

do EBF, dado que houve um aumento em mais de dois níveis do estado de 

conservação da fração, sendo assim possível ao proprietário usufruir 

do respetivo benefício fiscal em sede de IRS.------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a aprovação da certidão de localização 

do imóvel em Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, 

com a data de início e de conclusão de obras de acordo com os elementos 

constantes nos pontos 3.1.4. a 3.1.5, certificando que houve uma franca 

melhoraria das condições de uso, com o aumento de mais de dois níveis 

no seu estado de conservação (de mau para excelente), estando em 

condições de obter a respetiva isenção de IRS, de acordo com o ponto 

4, do artigo 71.º, dos Estatutos de Benefícios Fiscais.-------------- 

4.2. A presente informação deverá estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão.------------------------------------------------------------ 

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

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

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.03.2025:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

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

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 06.04.2015.------------------------------- 

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 07.04.2014.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.6. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE IRS AO ABRIGO 

DO ARTº 71 DO EBF – MARIA JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO – RUA CORONEL 

BENTO ROMA Nº.14 - FRAÇÃO "F" - 3º ESQ., FREGUESIA DE SANTA MARIA 

MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA 

SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES DE 11.03.2015.-------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A requerente, na qualidade de proprietária, solicita sob requerimento 

n.º 1167/14, referente ao processo n.º 397/14, emissão de certidão de 

reabilitação para efeitos de IRS, ao abrigo do artigo 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF).---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 
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De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

n.º 1364/20130107-F, inscrito na matriz com o artigo urbano n.º 1319, 

o prédio urbano, situado na Rua Coronel Bento Roma 14, 3º Esq. - Fração 

F, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, insere-se dentro 

da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

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

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

A referida fração tem autorização de utilização mediante alvará n.º 

139/14 de 6 de Outubro.---------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO DA REABILITAÇÃO URBANA--------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro 

de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de abril de 2013, com a 

fundamentação constante nos Programas de Estratégia de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan.------------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO FACE À COLECTA EM SEDE DE IRS--------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

são dedutíveis em sede de IRS, até ao limite de 500,00€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

de imóveis localizados em ARU e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do ponto 4.º, do artigo 71.º 

do EBF.------------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº17 e 23 do artigo 71.º do EBF. 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------------ 

3.1. Dedução à coleta em sede de IRS:-------------------------------- 

3.1.1. Ao aprovar a delimitação da ARU do centro histórico de Chaves, 

o município habilitou os proprietários de prédios urbanos (ou frações 

de prédios urbanos) a usufruir de uma discriminação positiva para quem 

promova a reabilitação de imóveis situados dentro da ARU.------------ 

3.1.2. Esta discriminação positiva foi recentemente consagrada no 

artigo 71º do EBF que estabelece um conjunto de incentivos específicos 

em matéria de reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações 

de reabilitação e cujas obras se tenham iniciado após 1 janeiro de 

2008 e se venham a concluir até 31 de dezembro de 2020.--------------  

3.1.3. Neste sentido, a dedução à coleta de 30% em sede de IRS, dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação, 

até ao limite 500€ (nº 4 do Artigo 71º do EBF) é possível desde que 

devidamente comprovados e com certificação prévia por parte do 

município, de acordo com o n.º.17 e n.º 23 do artigo 71º do EBF, 

mediante vistoria de inicio e conclusão das obras de reabilitação.--- 

3.1.4. Foi solicitado com o req. n.º 385/14, a dispensa de 

licenciamento comunicando o início das obras a 3 de março de 2014. No 

acompanhamento da obra, verificou-se que a fração não tinha tido obras 

de conservação desde a sua construção, demonstrando um grave estado 

de degradação das infraestruturas assim como das várias instalações. 

As deficiências estão descritas sumariamente nas fotos tiradas. 

Determinou-se que o imóvel no início da ação de reabilitação, 

apresentava um estado de conservação de mau.------------------------- 
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Foto 2: Pormenor do estado das 

instalações elétricas. Ausência de 

dispositivos contra queda. 

Reparação/reconstrução da cobertura 

das escadas.  
Foto 1: Escadas comuns do 

prédio 
 Foto 3: As portas em mau 

estado de conservação, 

assim como o pavimento que 

teve de ser todo removido. 

   
Foto 4: Casa de banho 

principal em mau estado, 

não sendo possível ser 

utilizada. Foi alvo de 

requalificação total 

Foto 5 e 6: Casa de banho de serviço, com problemas graves de 

instalação, foi recuperada na sua totalidade, distribuição de 

água, drenagens de águas residuais, instalação elétrica 

 

 

   
Foto 7: Equipamento da cozinha em 

mau estado, pavimentos muito 

danificados. Instalação de  

distribuição de água e de drenagem 

de águas em mau estado de 

conservação. 

Foto 8:Instalação elétrica em mau 

estado, necessidade de a refazer 

assim como a instalação de gaz. 

Foto 9: Detalhe do pavimento 

de uma das assoalhadas. 

 

3.1.5. Em 14/10/14, após vistoria à conclusão das obras, a comissão 

de vistorias certificou que o estado de conservação do imóvel é 

excelente.---------------------------------------------------------- 
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3.1.6. O estado de conservação após a conclusão das ações de 

reabilitação cumpre o disposto na alínea a) do n.º 22 do artigo 71º 

do EBF, dado que houve um aumento em mais de dois níveis do estado de 

conservação da fração, sendo assim possível ao proprietário usufruir 

do respetivo benefício fiscal em sede de IRS.------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a aprovação da certidão de localização 

do imóvel em Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, 

com a data de início e de conclusão de obras de acordo com os elementos 

constantes nos pontos 3.1.4. a 3.1.5, certificando que houve uma franca 

melhoraria das condições de uso, com o aumento de mais de dois níveis 

no seu estado de conservação (de mau para excelente), estando em 

condições de obter a respetiva isenção de IRS, de acordo com o ponto 

4, do artigo 71.º, dos Estatutos de Benefícios Fiscais.-------------- 

4.2. A presente informação deverá estar presente em reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão.------------------------------------------------------------ 

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

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

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.03.2025:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

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

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 06.04.2015.------------------------------- 

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 07.04.2014.----------------------------------------- 

Visto. Concordo. A 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.7. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI AO ABRIGO DO 

ARTº 71 DO EBF – MARIA JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO – RUA CORONEL BENTO 

ROMA Nº.14 - FRAÇÃO "F" - 3º ESQ, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SRA. 

ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES DE 11.03.2015.------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO--------------------------------------------------- 

O requerente, na qualidade de proprietário, solicita sob requerimento 

n.º 2069/14, referente ao processo n.º 129/14, emissão de certidão 

para efeitos de isenção de IMl, ao abrigo do artigo 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF).---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

n.º 1364/20130107-F, o prédio urbano inscrito na matriz com o artigo 

urbano n.º 1319, situa-se na Rua Coronel Bento Roma n.º14, 3.º Esq., 

freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.------------------ 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.2. O imóvel tem alvará de autorização de utilização nº139/14 de 6 

de Outubro.--------------------------------------------------------- 

2 - ENQUADRAMENTO DO PEDIDO-------------------------------------- 
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2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, aprovou a Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI------------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, são passíveis de 

isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) por um período de 

cinco anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da reabilitação, 

podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos, ao abrigo 

do nº 7 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).------ 

3  - CONSIDERAÇÕES DO PARECER------------------------------------ 

3.1. A certidão de isenção de IMI, pode ser solicitada após a conclusão 

das obras, sendo que a comprovação de início e conclusão das ações de 

reabilitação é da competência da câmara municipal, incumbindo-lhe 

certificar o estado do imóvel, antes e após as obras compreendidas na 

ação de reabilitação, de acordo com o nº 23.º do artigo 71.º do EBF. 

3.2. As datas de início e fim da ação de reabilitação do imóvel 

enquadram-se no disposto no nº 20 do artigo 71.º do EBF, em que apenas 

os imóveis objeto de ações de reabilitação iniciadas após 1 de Janeiro 

de 2008 e concluídas até 31 de Dezembro de 2020, podem usufruir dos 

incentivos fiscais constantes no referido artigo.-------------------- 

3.3. Foi solicitado com o req. n.º 385/14, a dispensa de licenciamento 

comunicando o início das obras a 3 de março de 2014. No acompanhamento 

da obra, verificou-se que a fração não tinha tido obras de conservação 

desde a sua construção, demonstrando um grave estado de degradação das 

infraestruturas assim como das várias instalações. As deficiências 

estão descritas sumariamente nas fotos tiradas. Determinou-se que o 

imóvel no início da ação de reabilitação, apresentava um estado de 

conservação de mau.-------------------------------------------------- 

 

 
Foto 2: Pormenor do estado das 

instalações elétricas. Ausência de 

dispositivos contra queda. 

Reparação/reconstrução da cobertura 

das escadas.  
Foto 1: Escadas comuns do 

prédio 
 Foto 3: As portas em mau 

estado de conservação, 

assim como o pavimento que 

teve de ser todo removido. 
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Foto 4: Casa de banho 

principal em mau estado, 

não sendo possível ser 

utilizada. Foi alvo de 

requalificação total 

Foto 5 e 6: Casa de banho de serviço, com problemas graves de 

instalação, foi recuperada na sua totalidade, distribuição de 

água, drenagens de águas residuais, instalação elétrica 

 

 

   
Foto 7: Equipamento da cozinha em 

mau estado, pavimentos muito 

danificados. Instalação de 

distribuição de água e de drenagem 

de águas em mau estado de 

conservação. 

Foto 8:Instalação elétrica em mau 

estado, necessidade de a refazer 

assim como a instalação de gaz. 

Foto 9: Detalhe do pavimento 

de uma das assoalhadas. 

 

3.4. Tendo sido requerida no final da obra a 3 de março de 2014 a 

vistoria da ação de reabilitação que resultou uma melhoria 

significativa do estado de conservação, de acordo com o artigo 5.º do 

Decreto-Lei 266-B/12 de 31 de Dezembro, passou a ser de excelente, 

conforme ficha de avaliação.----------------------------------------- 

3.5. Com a subida para o nível máximo do estado de conservação, cumpre-

se assim o disposto na alínea a) do nº 22 do artigo 71º do EBF – 

“Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 

estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções 

funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 

suas fracções, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais 

elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 

menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção”.    

3.8. O calculo por estimativa em sede de IMI dos cinco anos fiscais 

previstos no ponto 7), do artigo 71.º, do Estatuto de Benefícios 

Fiscais, correspondentes aos anos de 2014 a 2019 é de: 

48.080,00€ (valor patrimonial atual) x 3% (taxa municipal de IMI) = 

144,24€------------------------------------------------------------- 

5 (anos) x 144,24€ (IMI) = 721,20€----------------------------------- 
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No cumprimento do ponto 2, do artigo 16.º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

setembro, a totalidade da estimativa de isenção relativamente ao 

imposto municipal sobre imóveis corresponde a 721,20€.--------------- 

5. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------- 

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que superiormente 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

a) Que se submeta a aprovação da certidão de localização do imóvel 

em Área de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves, com a 

data de início e de conclusão de obras de acordo com os elementos 

constantes nos pontos 3.3. a 3.4, certificando que houve uma franca 

melhoraria das condições de uso, com o aumento de mais de dois níveis 

no seu estado de conservação (de mau para excelente), estando em 

condições de obter a respetiva isenção de IMI (valor global de isenção 

721,20€), de acordo com o ponto 7, do artigo 71.º, dos Estatutos de 

Benefícios Fiscais à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em 

vista a obtenção da competente aprovação;---------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte 

do Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão do seu 

agendamento à próxima Sessão da Assembleia Municipal, tendo em 

consideração que é da competência deste órgão o ato de aprovação da 

isenção dos respetivos impostos, sob proposta da câmara municipal, de 

acordo com o disposto no ponto 2.º, no artigo 16º da Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro (que estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais);----------------------------- 

c) Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a câmara 

municipal deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento referido na certidão, competindo àquele 

promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de IMI e 

subsequentes restituições.------------------------------------------ 

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

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

ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 20.03.2025:-------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

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

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 06.04.2015.------------------------------- 

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 07.04.2014.----------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – REPROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS- 
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Foi presente a informação nº 68/2015, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ------—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas 

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

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada.- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 5 de Novembro de 2012.----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e 

oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.----------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013.---------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 18 de Fevereiro de 2013.--------------------------------- 

8. O adjudicatário vem, através de correio eletrónico do dia 25 de 

Março de 2015, solicitar prorrogação de prazo de execução da 

empreitada, até 15 de Junho de 2015, alegando atrasos provocados pelas 

seguintes razões:--------------------------------------------------- 

• Na reformulação do projeto;-------------------------------------- 

• Suspensão dos trabalhos;----------------------------------------- 

• Trabalhos imprevistos de escavação arqueológica.----------------- 

9. Anexado ao referido pedido, vem novo plano de trabalhos, memória 

descritiva e plano de pagamentos.------------------------------------ 

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

1. Feita a analise dos argumentos apresentados pelo adjudicatário, 

conclui-se que:----------------------------------------------------- 

• O projeto da obra foi de facto reformulado, de modo a minimizar o 

impacto nas estruturas arqueológicas encontradas, encontrando-se ainda 

por definir algumas situações, relativas a revestimentos e acabamentos 

finais;------------------------------------------------------------- 

• Durante o prazo de reformulação do projeto, os trabalhos foram 

parcialmente suspensos;--------------------------------------------- 

• Os referidos trabalhos imprevistos referem-se à necessidade de 

efetuar por exemplo limpezas de condutas romanas, que sem se efetuar 

as escavações seriam impossível determinar as suas dimensões.-------- 

2. Os trabalhos realizados até ao momento representam cerca de 70% 

dos valores contratados e a obra devia estar concluída até ao dia 5 

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

3. Os trabalhos de conclusão da laje da praça em betão armado, nesta 

data ainda não se encontram concluídos porque atrasaram devido à 

necessidade de se executar previamente a total escavação arqueológica 

manual da piscina romana maior. As terras provenientes desta escavação 

foram retiradas pela zona da abertura da laje por concluir.---------- 

4. Para concluir as escavações arqueológicas, falta ainda, para além 

das limpezas finais das piscinas, escavar e limpar totalmente o 

interior dos canais romanos que recolhem e escoam a água termal para 

o exterior.--------------------------------------------------------- 
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5. No exterior está nesta fase a ser executado um poço de recolha de 

todas as águas romanas, dependendo a sua conclusão das limpezas dos 

canais referidos no ponto anterior.---------------------------------- 

6. Considerando que o processo de escavação arqueológica impossibilita 

prever a duração exata dos trabalhos, já que se desconhece o que se 

está a escavar, propõe o adjudicatário que o prazo contratual seja 

reprogramado até 15 de Junho de 2015. ------------------------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

1.  Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que sem 

reprogramar o prazo de execução da obra, se torna impraticável a 

entidade executante concluir a mesma, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se ao Órgão Executivo aceitar a 

reprogramação de trabalhos proposta, nos termos da alínea c) do artigo 

302º do CCP, atinente ao compromisso assumido pela entidade 

executante, que se responsabiliza em concluir a obra até 15 de Junho 

do corrente ano, cumprindo na integra a reprogramação apresentada, de 

modo a não por em causa a perda do respetivo financiamento, e sem 

direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação 

ao prazo contratado;------------------------------------------------- 

2. Com aprovação da reprogramação de trabalhos, o prazo de execução 

tem início em 18 de Fevereiro de 2013, e fim em 15 de Junho de 2015.- 

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

Chaves, 26 de Março de 2015 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Pedido de prorrogação de prazo, memória descritiva e plano de 

trabalhos. ---------------------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.03.27. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA ----------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 73/2015, 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 



                                                                F. 94 

                                                                  _____________________ 
 

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

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. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19 de dezembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

a prorrogação graciosa até dia 27 de fevereiro de 2015.-------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 13 de março de 2015, o Município de Chaves aprovou 

a prorrogação graciosa até dia 31 de março de 2015. ----------------- 

11. O adjudicatário através de ofício que deu entrada nos serviços 
administrativos do Município de Chaves com o registo nº 13777 de 01 

de abril de 2015, vem solicitar prorrogação do prazo de execução da 

obra até 30 de abril de 2015, argumentando para o efeito, os seguintes 

motivos:------------------------------------------------------------ 

11.1. As condições descritas no caderno de encargos para a aplicação 
do betuminoso, só foram verificadas na última semana de março, com o 

aumento da temperatura e melhoramento das condições atmosféricas; --- 

11.2. À data 31 de março de 2015, não existe autorização para a 

conclusão dos trabalhos junto à EN2, nomeadamente execução de 

passadeira a atravessar a mesma e remate do betuminoso com lancil 

novo;--------------------------------------------------------------- 

11.3. Devido à situação económica que atravessamos, as condições atuais 
de mercado foram alteradas. Os fornecedores actualmente exigem 

condições de pagamento exigentes, tais como pronto pagamento ou 

pagamento antecipado. Estas condições estão a atrasar a entrega dos 

postes de iluminação, mobiliário urbano e das massas betuminosas.---- 

12. Anexo, ao referido pedido de prorrogação, vem o novo plano de 
trabalhos e plano de pagamentos.------------------------------------- 

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

Face ao exposto, cumpre informar:------------------------------------ 

1. De acordo com a alínea c) do ponto n.º 1 da Clausula 9.º do Caderno 

de Encargos, a entidade executante, obriga-se a concluir a execução 

da obra, 365 dias a contar da data da sua consignação ou da data em 

que o Dono de Obra comunique à entidade executante a aprovação do 

plano de segurança e saúde, caso esta ultima seja superior.---------- 

2. Desde o início dos trabalhos a entidade executante foi alertada 

para que a conclusão da obra fosse dentro do prazo contratualmente 
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estabelecido, devendo para tal tomar todas as medidas necessárias na 

organização, no planeamento das equipas e na aquisição dos 

equipamentos e materiais previstos. Durante a execução dos trabalhos, 

quando se constataram atrasos, foi alertado igualmente, para a 

necessidade de reforçar as equipas de trabalho, de modo a poder 

recuperar algum tempo em atraso.------------------------------------- 

3. De facto verificou-se, de acordo com o motivo especificado em 

11.1, que só na parte final do mês de março se tenham verificado 

condições climatéricas favoráveis para a aplicação do betuminoso, no 

entanto, o adjudicatário, desde o inicio do prazo da execução da 

empreitada, conhece a realidade da obra e as condições climatéricas 

da zona, devendo por isso ter planeado a execução dos trabalhos de 

modo a executar os mesmos em tempo útil, de acordo com as condições 

climatéricas desejadas.--------------------------------------------- 

4. De acordo com o ponto 11.2, o adjudicatário refere que até à data 

ainda não existe autorização para intervir junto à Estrada Nacional 

N.º 2. Apesar de contactos ocorridos com a entidade externa “Estradas 

de Portugal”, a mesma ainda não apresentou a autorização para a 

realização dos trabalhos em causa. ---------------------------------- 

5. De acordo com o ponto 11.3 o adjudicatário refere que o atraso da 

aplicação de algum material, principalmente postes de iluminação, 

mobiliário urbano e massas betuminosas se deve a alterações das 

condições de mercado, o que levaram a que os fornecedores sejam mais 

exigentes no plano de pagamentos de modo a fornecerem os materiais. 

De facto os materiais descritos são de um valor considerável, o que 

implica o correspondente esforço financeiro, nas circunstâncias 

económicas atuais, com imposições difíceis e condições de créditos 

elevados, no entanto, ao concentrar na parte final da empreitada a 

aplicação de muitos materiais, que tinha que encomendar a fornecedores 

externos, de valor monetário significativo, a entidade executante não 

precaveu como deveria esta situação, fazendo com que neste momento se 

acentuem mais as condições desfavoráveis descritas anteriormente. 

Poderia ter aplicado o material ao longo da empreitada, nomeadamente 

postes de iluminação pública e mobiliário urbano, de modo a distribuir 

o investimento necessário ao longo da mesma. ------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas e considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra, torna-se impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se ao órgão executivo:---------------------- 

1. De acordo com o previsto no ponto n.º 2 e n.º 3 do Artigo n.º 13 

do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, que seja concedida uma 

prorrogação graciosa do prazo de execução, sem direito a qualquer 

acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo contratado, 

até ao dia 30 de abril de 2015.-------------------------------------- 

2. De acordo ainda com o mesmo artigo, o empreiteiro não terá direito 

a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo 

acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data 

da prorrogação, se encontrar em vigor.------------------------------- 

3. Caso se verifique algum desvio ao plano de trabalhos apresentado, 

sejam aplicadas sanções contratuais, por violação dos prazos 

contratuais, por facto imputável ao empreiteiro, de acordo com o nº 1 

do artigo 403º do Código de Contratos Públicos.---------------------- 

4. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão.------------------------------------------------------------ 

É tudo quanto me cumpre informar.---------------------------------- 
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À consideração superior----------------------------------------------

Chaves, 02 de abril de 2015------------------------------------------ 

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

(Eng.º, Nuno Bento) ------------------------------------------------- 

Anexos: Pedido de prorrogação, Plano de trabalhos e Plano de 

pagamentos.--------------------------------------------------------

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL, ENG.ª FERNANDA SERRA, NA AUSÊNCIA DA 

CHEFE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DE 2015.04.06. --------------------- 

A presente informação, satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. Á consideração superior.-------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – REPROGRAMAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA---- 

Foi presente a informação nº 71/2015, 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.----------------- 

6. O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 11 dias do mês de 

Julho de 2011.------------------------------------------------------- 

7. 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 – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1 – No dia 30 de Janeiro de 2015, foi aprovada, em reunião de câmara, 

a prorrogação do prazo da empreitada até ao dia 28 de Fevereiro, tendo 

como base os seguintes fundamentos:---------------------------------- 

a) Dificuldade em executar os trabalhos de arranjos exteriores, 

designadamente plantações e sementeiras, devido ao estado de saturação 

dos terrenos;------------------------------------------------------- 

b) A demora na execução do ramal de energia elétrica, por parte da 

EDP, estando a obra apenas com energia provisória, o que não 
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possibilita a realização de testes e ensaios de instalações e 

equipamentos.------------------------------------------------------- 

2 – Previa-se, nessa data que o prazo concedido seria suficiente para 

a conclusão da empreitada.------------------------------------------- 

3 – Verificou-se, posteriormente, que os solos estavam, na sua grande 

parte num estado limite de saturação, o que não permitiria realização 

de qualquer operação de paisagismo, tendo-se decidido efetuar a sua 

substituição.------------------------------------------------------- 

4 – Tal trabalho foi integrado numa informação de trabalhos a mais, 

trabalhos esses que foram aprovados em reunião de câmara do dia 27 de 

fevereiro de 2015. O contrato veio a ser celebrado no dia 17 de Março 

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

5 – Ora, como os trabalhos que ainda não se encontravam realizados 

dependiam desta substituição de solos, não foi possível a sua execução 

antes do dia 17 de Março e portanto para lá do prazo previsto para a 

sua conclusão, ou seja no dia 28 de fevereiro de 2015. -------------- 

6 – De igual forma também o ramal de energia elétrica não foi executado 

antes do dia 28 de Fevereiro, tendo-se atrasado os testes e ensaios 

que dependiam desta operação----------------------------------------- 

7- – Era entendimento da Divisão de Obras Públicas que os 30 dias de 

prazo do contrato adicional colocariam o fim do prazo da obra a 30 de 

março de 2015 e, portanto, em situação regular. No entanto, em conversa 

com o Tribunal de Contas verificou-se que o seu entendimento desta 

matéria é de que os prazos dos diferentes contratos são individuais e 

autónomos.---------------------------------------------------------- 

8 – Desta forma, o prazo do contrato de trabalhos a mais iniciou-se 

no dia 17 de março e termina no dia 17 de abril de 2015 e o prazo do 

contrato inicial terminou no dia 28 de fevereiro, estando assim o 

último auto numa situação irregular. -------------------------------- 

9 – Desta forma, foi solicitada ao empreiteiro, uma reprogramação do 

plano de trabalhos, que tivesse em consideração as condicionantes 

descritas.---------------------------------------------------------- 

10- A reprogramação apresentada, permite concluir a obra até ao final 

do mês de março, não comprometendo, deste modo, a eficácia do 

financiamento destinado à obra, ON.2 Programa Operacional Regional do 

Norte.-------------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito---------------------------------

Face ao exposto e salvo melhor opinião, considerando que sem uma 

prorrogação ao prazo de execução da obra, torna-se impraticável a 

entidade executante concluir a mesma, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo:-------------- 

1. Aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, com efeitos 

retrativos, nos termos da alínea c) do artigo 302º do CCP, atinente 

ao compromisso assumido pela entidade executante, que se 

responsabiliza em concluir a obra até 30 de março do corrente ano, 

cumprindo na integra a reprogramação apresentada, de modo a não por 

em causa a perda do respetivo financiamento, ON.2 e sem direito a 

qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo 

contratado; -------------------------------------------------------- 

2. Caso se verifique algum desvio ao plano de trabalhos apresentado, 

sejam aplicadas as sanções contratuais, por violação dos prazos 

contratuais, por facto imputável ao empreiteiro, de acordo com nº1º 

do artigo 403º do Código dos Contratos Públicos. -------------------- 

Chaves, 25 de março de 2015------------------------------------------ 

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

(Fernanda M. D. B. M. Serra, Eng.ª Civil) -------------------------- 
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DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, e com a abstenção do Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar com a informação 

técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 

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

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

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

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”.” ------------------------- 

 

 

1.4. AQUAE – CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TURISMO, TERMALISMO, SAÚDE E 

BEM-ESTAR – REPROGRAMAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA. ------- 

Foi presente a informação nº 72/2015, 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 “Aquae – Centro de Competências em Turismo, 

Termalismo, Saúde e Bem-Estar”.-------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 16 de 

abril de 2013, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Lúcios – 

Lúcio Azevedo & Filhos, 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, 6 de Junho 

de 2013.------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 2.948.039,84€ (Dois milhões, 

novecentos e quarenta e oito mil, trinta e nove Euros e oitenta 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 dias.---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 22 de Julho de 2013.----------------- 

6. O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 23 dias do mês de 

Julho de 2013.------------------------------------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

1. No dia 28/7/2014 foi aprovada em reunião de câmara a prorrogação 

legal do prazo de execução da empreitada, pelo período de 85 dias, 

resultante do facto do balneário se ter mantido em funcionamento até 

ao dia 1 de novembro, o que não permitiu o cumprimento exato do plano 

de trabalhos.------------------------------------------------------- 

2. No dia 18/11/2014 foi aprovada uma prorrogação graciosa do prazo 

de execução da obra, pelo período de 40 dias devido às condições 

climatéricas adversas que se verificaram no final do ano transato.--- 
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3. No dia 18/8/2014 foi aprovada uma informação de erros e omissões, 

no valor de 42.893,00€, tendo sido imputado 50% do valor ao empreiteiro 

por se tratar de situações detetáveis em fase de concurso, e os 

restantes 50% ao projetista. A estes trabalhos foi atribuído um prazo 

de 30 dias.----------------------------------------------------------  

4. Tendo sido atingido o final do prazo, acrescido das referidas 

prorrogações, a entidade executante veio, através de ofício que deu 

entrada de 22 de dezembro de 2014 solicitar uma dilatação do prazo de 

execução da empreitada, até ao dia 27 de fevereiro, alegando para o 

efeito a demora na aprovação de soluções colocadas pela empresa Lúcios, 

S.A (porque em projeto não estavam preconizadas), a demora na aprovação 

de valorizações, bem como a demora na entrega de projetos. ---------- 

5. Após análise da pretensão da empresa adjudicatária, o dono de obra 

entendeu que já tinham sido concedidas prorrogações de modo a colmatar 

os atrasos devidos à demora no início da obra e à entrega de projetos 

e aprovações de materiais, não lhe reconhecendo razão nos restantes 

motivos apontados. -------------------------------------------------- 

6. Foi oficiada a empresa nesse sentido, acrescentando ainda que, 

dado o incumprimento que se verificava, iriam ser aplicadas as sanções 

contratuais previstas na lei.---------------------------------------- 

7. A empresa veio, em sede de audiência dos interessados, contrariar 

o ofício enviado, reforçando ser da exclusiva responsabilidade os 

atrasos que se verificam, encontrando-se, tal como determina o n.º 3 

do artigo 100º CPA, suspensa a contagem do prazo.-------------------- 

8. Desde o início dos trabalhos, foi alertada a entidade executante, 

para que a conclusão da obra fosse dentro do prazo contratualmente 

estabelecido, devendo para tal tomar todas as medidas necessárias, na 

organização e planeamento das equipas de trabalhos e na aquisição dos 

equipamentos e materiais previstos. Durante a execução dos trabalhos, 

quando se constataram atrasos, foi alertada igualmente, para a 

necessidade de reforçar as equipas de trabalho de modo a poder 

recuperar algum tempo perdido. -------------------------------------- 

9. Na presente data, os trabalhos encontram-se na sua fase final, 

estando todos os trabalhos no interior dos edifícios concluídos ou em 

vias de conclusão, não impedindo mesmo a abertura do balneário. Já se 

estão a ser realizadas as devidas vistorias de entidades externas para 

a obtenção das autorizações necessárias ao início da atividade.------ 

10. Encontram-se por concluir os trabalhos no exterior, mais 

concretamente, a realização do passadiço que dá acesso ao observatório 

de turismo e termalismo e ao laboratório. Este passadiço permite ainda 

a ligação da Avenida Pedro Álvares Cabral e o Jardim do Tabolado, onde 

se encontra implantado o balneário.---------------------------------- 

11. Este projeto foi alvo de redefinição, atrasando o seu início, 
reconhecendo-se, igualmente, que este foi começado a ser preparado 

tardiamente, pelo empreiteiro, o que contribuiu para que determinadas 

situações não tivessem sido detetadas mais cedo.--------------------- 

12. Pelas razões expostas, em sede de audiência dos interessados, as 
alegações invocadas pelo empreiteiro são julgadas, ainda que 

parcialmente, procedentes, não devendo ser aplicadas as penalidades 

contratuais inicialmente configuradas.------------------------------- 

13.    Apesar dos atrasos verificados, não se encontra comprometida a 
eficácia do financiamento destinado à obra, ON.2 Programa Operacional 

Regional do Norte, que prevê o seu fecho até 30 de abril de 2015, o 

que, manifestamente, face ao volume de trabalhos em falta, virá a 

acontecer, já que falta faturar apenas cerca de 5% do valor da obra.- 
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14. Verifica-se, de igual forma, que houve um esforço na realização 
dos trabalhos, tendo tal levado a uma recuperação, de forma que se 

prevê proceder, brevemente, à receção provisória dos trabalhos.------   

15. Foi assim solicitada uma reprogramação de trabalhos, agora 

apresentada, tendo-se, após análise concluído que, tendo em 

consideração que já se encontram concluídos os trabalhos no interior 

e, em fase de conclusão, os trabalhos do exterior e que a entidade 

executante manifesta vontade e assume o compromisso de disponibilizar 

mão-de-obra e todo o equipamento necessário para cumprir o proposto, 

se encontram reunidas todas as condições para terminar a obra até ao 

dia 30 de abril de 2015.--------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito--------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, e no sentido de evitar a rescisão do 

contrato, propõe-se ao órgão executivo:------------------------------ 

1. Aceitar a reprogramação de trabalhos proposta, nos termos da 

alínea c) do artigo 302º do CCP, atinente ao compromisso assumido pela 

entidade executante, que se responsabiliza em concluir a obra até 30 

de abril do corrente ano, cumprindo na integra a reprogramação 

apresentada, de modo a não por em causa a perda do respetivo 

financiamento, ON.2;------------------------------------------------ 

2. Caso se verifique algum desvio ao plano de trabalhos apresentado, 

sejam aplicadas as sanções contratuais, por violação dos prazos 

contratuais, por facto imputável ao empreiteiro, de acordo com nº1º 

do artigo 403º do Código dos Contratos Públicos. -------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a ser aceite deverá ser feita a 

notificação da mesma ao adjudicatário – Lúcios, Engenharia e 

Construção, S.A. e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional.----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 2 de abril de 2015 ------------------------------------------ 

(Fernanda M. D. B. M. Serra, Eng.ª Civil) --------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

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

“É recorrente o atraso registado nestas obras públicas, pelo que não 

pode votar, favoravelmente, a prorrogação do prazo da empreitada e/ou 

eventuais reprogramações”. ------------------------------------------ 

 

 

1.5. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 20/DOP/2015.-------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº20/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a firma, NORCEP – Construções e Empreendimentos, Lda., no valor de 

37.850,31 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais.--------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €37.850,31 

(Trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta euros e trinta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 21/DOP/2015.-------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº21/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a firma, NORCEP – Construções e Empreendimentos, Lda., no valor de 

38.162,70 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais.--------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €38.162,70 

(Trinta e oito mil, cento e sessenta e dois euros e setenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.7. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 49/DOP/2015. ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 49/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDINORTE – EDIFICAÇÕES NORTENHAS, S.A., no valor de 

80.877,14 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra 

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

Melo, o referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor 

€80.877,14, (Oitenta mil, oitocentos e setenta e sete euros e catorze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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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”.” ------------------------- 

 

 

1.8. FUNDAÇÃO NADIR AFONSO - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 01/TRABALHOS A 

MAIS/DOP/2015. ---------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 01 Trabalhos a Mais/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, EDINORTE – EDIFICAÇÕES NORTENHAS, 

S.A., no valor de 108.625,14 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra 

do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, e com a abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, o referido auto e autorizar o 

respetivo pagamento no valor €108.625,14, (Cento e oito mil, 

seiscentos e vinte e cinco euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

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

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”.” ------------------------- 

 

 

1.9. AQUAE – CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM TURISMO, TERMALISMO, SAÚDE E 

BEM-ESTAR - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 24/DOP/2015. ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição n.º 24/DOP/2015, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A., no valor de 

40.621,70 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €40.621,70 

(Quarenta mil, seiscentos e vinte e um euros e setenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.10. “REFORÇO DO CAUDAL DE ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES”.- 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 11/GNE/2015.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

 Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 

dia 13 de março de 2015, foi aprovada a adjudicação na sequência da 

Informação/Proposta Nº 60/2015, da Divisão de Obras Públicas, do 

passado dia 06 de março de 2015; ---------------------------------- 

 Considerando que, no dia 20 de março de 2015, foram efetuadas as 

respetivas notificações de decisão de adjudicação, nos termos do 

disposto no Artigo 77º, do D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro; ----- 

 Considerando que, no dia 31/03/2015, o adjudicatário apresentou 

a totalidade dos documentos de habilitação, tendo sido efetuadas as 

notificações da apresentação dos documentos de habilitação e 

realizada, também, a sua disponibilização a todos os concorrentes, em 

plataforma eletrónica, nos termos e para os efeitos do disposto no 

Artigo 85º do Código dos Contratos Públicos, no dia de hoje; ------- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

2. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 

a) Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo 

camarário para aprovação da minuta do contrato, que se anexa à presente 

proposta, nos termos do disposto no nº1, do Artigo 98º, do Código dos 

Contratos Públicos, documento cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. -------------------------- 

b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 

dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta 

do contrato em apreciação, adotando-se os demais formalismos previstos 

no CCP em vista à celebração do mesmo. ----------------------------- 

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

Chaves: 02 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

A Assistente Técnica, (Rute Dias) ---------------------------------- 

Em anexo: - Minuta do Contrato ------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “REFORÇO DO CAUDAL DE 

ÁGUA TERMAL PARA AS TERMAS DE CHAVES” ------------------------------ 

No dia … de …… de 2015, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços 

do Concelho, celebram o presente contrato de execução de empreitada 

pelo preço contratual de € 271 999,00 (duzentos e setenta e um mil, 

novecentos e noventa e nove euros), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro: ------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara, Sr. Arqt. 

António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural de Valpaços, com 
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domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, SOCIEDADE ANÓNIMA, com sede em S. Fraústo, Estrada 

de Braga, em Chaves, Pessoa Coletiva nº 500719616, com o mesmo número 

de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, titular 

do Alvará de Construção nº 6176, com o capital social de 4.750.000,00 

euros, legalmente representada por Luís Filipe Duarte de Sá, casado, 

natural de Angola, residente em Chaves, titular do Cartão do Cidadão 

número 11395898 6 ZY8, válido até 15.05.2019, emitido pelas entidade 

competentes da Republica Portuguesa, e por António da Silva Lopes, 

casado, natural de Angola, titular do Cartão do Cidadão número 08183647 

3 ZZ3, válido até 10.02.2017, emitido pelas entidade competentes da 

Republica Portuguesa, na qualidade de Administradores, conforme 

poderes constantes, na Certidão Permanente documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato. ---------------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada “Reforço 

do Caudal de Água Termal para as Termas de Chaves”, pelo preço de € 

271 999,00 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e nove 

euros) que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, por deliberação camarária do passado dia 

13/03/2015, tendo sido aprovada a respetiva minuta do contrato, por 

deliberação camarária do passado dia …/…/2015 precedida de anúncio, 

em conformidade com o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, 

Caderno de Encargos de Arqueologia, Projeto de Execução, Plano de 

Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do passado dia 05/12/2014, nos termos da 

proposta apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de 

preços unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 150 (cento 

e cinquenta dias) dias, a contar da data do auto de consignação dos 

trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a 

contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia … de …….. de 2015. ---- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
estruturais; ------------------------------------------------------- 
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
não estruturais ou instalações técnicas; --------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 
obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

do mesmo Caderno. -------------------------------------------------- 

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F21 – Rede 

de abastecimento de água e de águas pluviais – publicada no despacho 

nº 22637/2004 (2ª série), de 12 de outubro. ------------------------ 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: 07010407; CAB nº 2792/2015, de 01/12/2014; --------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº 652/2015, de 09/03/2015, em cumprimento do disposto no nº2, do 

artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de 

junho. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária N00396537, 

emitida pelo Novo Banco, S.A., em 27 de março de 2015, no valor de € 

27 199,00 (vinte e sete mil, cento e noventa e nove euros), 

correspondendo a 10% do valor dos trabalhos objeto do presente 

contrato, nos termos do disposto no nº 2 do Artigo 89º do CCP. ----- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 



                                                                F. 106 

                                                                  _____________________ 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição e Projeto de Execução, e na proposta que foi apresentada 

pelo segundo contratante. ------------------------------------------ 

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ---------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. -- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; -------------------------------- 

2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

05/12/2014; -------------------------------------------------------- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

13/03/2015; -------------------------------------------------------- 

4 - A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 

executivo camarário do passado dia …/…/2015; ------------------------ 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: Registos Criminais, 

Alvará de Construção, documentos comprovativos da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Serviço de 

Finanças, Declaração Modelo II, anexo ao CCP e Certidão Permanente. - 

O Primeiro Contratante: ____________ -------------------------------- 

O Segundo Contratante: _____________ -------------------------------- 

Contrato nº …/15. ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

1. PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS. 

INFORMAÇÃO Nº66/DAR/2015. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº66/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

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

A Divisão de Água e Resíduos tem definido como objetivo prioritário 

diminuir o valor da dívida ao município pelo não pagamento dos serviços 

prestados de fornecimento de água, recolha e tratamento de águas 

residuais e de resíduos sólidos urbanos; ---------------------------- 

A medida corretiva principal de atuação tem consistido em reduzir os 

tempos de operação a assegurar o corte do fornecimento em casos de 

incumprimento das obrigações contratuais, corte esse que neste momento 

já é concretizado desde que o consumidor possua duas faturas em 

incumprimento;------------------------------------------------------ 

Outras medidos têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a 

relocalização de contadores, passando-os do interior das habitações 

para o exterior, bem como a atualização da nossa base de dados.------ 

2 – ANÁLISE DOS FACTOS----------------------------------------------- 

Resultante da atualização da base de dados de clientes que está a 

decorrer, têm surgido algumas situações anómalas que houve necessidade 

de averiguar e corrigir, nomeadamente casos de aparecimento de valores 

de divida acumulada, sobretudo em instalações rurais, onde o único 

serviço prestado se limita à recolha e tratamento de resíduos; ------ 

Estas situações têm vindo a ser averiguados, caso a caso e constata-

se que grande parte deles se devem a emissão indevida de faturas; --- 

Os motivos causadores desta faturação indevida, incidem sobretudo em 

erros cometidos a quando do levantamento cadastral da instalação, 

nomeadamente, cliente desconhecido, endereço inexistente e duplicação 

de CIL (código de identificação de local de consumo); --------------- 

Estas situações são analisadas caso a caso e desde que se justifique 

são efetuadas as devidas correções ao cadastro, no entanto e a fim da 

situação ficar definitivamente corrigida há ainda a necessidade de 

proceder à eliminação dos valores em dívida que foram faturados 

indevidamente e que constam da lista anexa.-------------------------- 

3 – PROPOSTA--------------------------------------------------------- 

Assim e pelo anteriormente descrito, proponho na presente data, a 

anulação de 28 situações de faturação indevida, constante do quadro 

anexo a esta informação, cujo valor ascende a 3.612,01€, acrescido de 

1.121,36€ de juros e 668,30€ de execuções fiscais.-------------------  

Anexo – Quadro identificador das anulações propostas----------------- 

Chaves, 23 março de 2015.-------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Engº José António T.F. Carneiro)------------------------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 03.04.2015.------------------------------- 
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Visto. Concordo. O presente assunto deverá ser agendado para uma 

próxima reunião ordinária da Câmara municipal. À consideração 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, DR.PAULO ALVES DE 2015.04.07. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE. MARIA DO CÉU TEIXEIRA CRISTINO ALVES. 

AVENIDA DO TÂMEGA N.º 97. INFORMAÇÃO Nº67/DAR/2015. ----------------- 

Foi presente a informação nº67/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. - 

1. INTRODUÇÃO: ---------------------------------------------------  

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 12 de fevereiro de 2015 

com o registo de entrada n.º1739, uma participação em nome de Maria 

do Céu Teixeira Cristino Alves, residente na Avenida Humberto Delgado, 

n.º90 5430-127 Friões relativa a uma acidente de viação, havido na 

Avenida do Tâmega, pelas 22h15 do dia 22 de Janeiro, envolvendo uma 

viatura de sua propriedade, conduzida pela própria e que segundo o 

relatado foi motivado por obras na estrada, reparação de tampas de 

visita. ------------------------------------------------------------ 

Em 28 de Janeiro de 2015 deu entrada no município a participação do 

acidente, elaborada pela esquadra de trânsito da Divisão Policial de 

Chaves do Comando Distrital de Vila Real, onde é relatada pormenorizada 

a ocorrência. ------------------------------------------------------- 

A 25 de Fevereiro de 2015, oficia a Divisão de Água e Resíduos a 

participante do acidente a comparecer na Divisão a fim de esclarecer 

o teor da participação efetuada.------------------------------------- 

No seguimento dos esclarecimentos efetuados, vem a pela participante 

apresentar, a 9 de Março de 2015 novo requerimento, onde solicita ser 

ressarcida dos danos de que foi alvo no acidente, no valor de 6.214,58€ 

e que segundo ela foram provocados pela falta de sinalização prévia 

de trabalhos na estrada.--------------------------------------------- 

2. ANÁLISE DOS FACTOS:-------------------------------------------- 

Consultada a participação elaborada pela Policia de Segurança Publica 

e ouvido o setor de saneamento desta Divisão, constata-se que o 

acidente ocorreu pelas 22h00 do dia 22 de Janeiro, na Avenida do 

Tâmega, junto ao n.º 97, sendo no local a velocidade máxima limitada 

a 50km/hora;-------------------------------------------------------- 

Segundo a mesma participação e de acordo com o relatado pelo setor de 

saneamento os trabalhos efetuados consistiram na fixação de duas 

tampas de caixa de visita do coletor de águas residuais, localizadas 

no eixo da via estando os trabalhos efetuados sinalizadas em ambos os 

sentidos da via com sinais de transito, cones de sinalização e fitas 

sinalizadoras.------------------------------------------------------  

O acidente ocorreu num troço de alinhamento reto, bem iluminado em que 

a velocidade máxima permitida, é limitada a 50km/hora. Os trabalhos 

realizados encontravam-se bem sinalizados e decorreram no eixo da via, 

permitindo a circulação em ambos os sentidos sem qualquer 

impedimento.-------------------------------------------------------- 

3. CONCLUSÃO FINAL:----------------------------------------------- 

Face ao descrito, é minha opinião que o município deverá declinar 

qualquer responsabilidade na ocorrência.----------------------------- 

Chaves, 24 de março de 2015.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 
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(Engº José António T.F. Carneiro) ----------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 03.04.2015.------------------------------- 

Visto. Concordo co o teor da informação que antecede, produzida pela 

divisão competente. ------------------------------------------------- 

A decisão, sujeita à prévia audiência dos interessados, deverá ser 

prestada pelo Órgão Executivo Municipal, sugerindo-se o agendamento 

deste assunto para uma reunião ordinária do aludido órgão autárquico. 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, DR.PAULO ALVES DE 2015.04.07. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE RECOLHA DE EFLUENTES 

CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A EMPRESA “ÁGUAS DE TRÁS-OS-

MONTES E ALTO DOURO, S.A.”; - TARIFA PRATICADA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHA E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS; - SOBREFATURAÇÃO; - DEVOLUÇÃO DE 

FATURAS. PROPOSTA N.º 19/GAP/2015. ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que no dia 25 de Julho de 2001, a Assembleia Municipal, 
em sede de sua sessão ordinária, aprovou a criação do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro e a participação do Município na constituição da 

Sociedade Anónima adjudicatária da concessão do mesmo, muito 

concretamente, a empresa denominada “Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, S.A.” -------------------------------------------------------- 

2. Considerando que são acionistas da referida empresa pública o Grupo 
denominado “Águas de Portugal” e os Municípios de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, detendo estes últimos, à data da constituição da empresa, 

30 % do capital social. --------------------------------------------- 

3. Considerando que na sequência da constituição da empresa “Águas de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, veio a ser celebrado entre esta e 

o Estado Português, representado pelo Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Senhor Engenheiro José Sócrates Carvalho 

Pinto de Sousa, contrato de concessão, mediante o qual o Estado 

atribuiu à empresa a concessão da exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro. ------------------------------------------------ 

4. Considerando que com a formalização do contrato de concessão acima 
referido, a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, 

passou a assegurar, em exclusivo, a captação, tratamento e 

distribuição de água para consumo público e para recolha, tratamento 

e rejeição de efluentes dos municípios de Alfândega da Fé, Alijó, 

Armamar, Boticas, Bragança, Chaves, Freixo de Espada à Cintra, Lamego, 

Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da 

Beira, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Nova 

de Foz Côa, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vinhais. -------------- 

5.  Considerando que no dia 26 de Outubro de 2001, vieram a ser 

celebrados entre o Município de Chaves e a empresa “Águas de Trás-os-
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Montes e Alto Douro” um contrato de fornecimento de água e um contrato 

de recolha de efluentes provenientes do sistema próprio do Município. 

6. Considerando que tais contratos pretendem assegurar a articulação 
entre o sistema explorado e gerido pela concessionária e o sistema do 

Município utilizador. ----------------------------------------------- 

II - Da tarifa praticada no âmbito dos contratos de fornecimento de 

água e na prestação de serviço de recolha e tratamento de águas 

residuais ---------------------------------------------------------- 

1. Considerando que as tarifas praticadas pela ATMAD (empresa “Águas 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”), quer no que ao fornecimento 

de água diz respeito, quer na prestação de serviço de recolha e 

tratamento de águas residuais, apresentam acentuadas discrepâncias 

entre sistemas - constatando-se que são os mais caros dentro das 

empresas do grupo AdP, havendo um diferencial entre as tarifas mais 

baixas e as praticadas pela ATMAD de 83,51% para o fornecimento de 

água e de 88,86% para as águas residuais -. ------------------------- 

2. Considerando que o tarifário praticado pela ATMAD não corresponde 

ao previsto no EVEF (estudo de viabilidade económico financeiro), 

constante do anexo III do contrato de concessão e anexo I do contrato 

de fornecimento, o que representa um agravamento da faturação 

praticada. --------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, face à injustiça que esta situação representa, 

desde 2010, é discutida a possibilidade de haver uma fusão de sistemas, 

cuja dimensão permitirá a adoção do FETA (fundo de equilíbrio tarifário 

de água) -  um tarifário considerado equilibrado, ainda que 

ligeiramente superior à média nacional -, tendo sido constituída para 

o efeito uma Comissão, na Assembleia Geral da ATMAD de 12 de Março de 

2010. -------------------------------------------------------------- 

4. Considerando que, a adoção deste tarifário FETA permitirá uma 

redução global de € 1.044.369 na faturação anual do Município de Chaves 

neste setor - €471.828 no fornecimento de água e de € 572.532 na 

recolha e tratamento de águas residuais -. -------------------------- 

5. Considerando que, no início de 2011, em reunião com a então 

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território foram acordados os 

valores do Fundo de Equilíbrio Tarifário (FETA). -------------------- 

6. Considerando que, a situação evidenciada coloca em causa, de forma 

grosseira, o princípio do equilíbrio financeiro subjacente aos 

contratos em causa celebrados entre o Município de Chaves e a empresa 

“Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”. ----------------------- 

7. Considerando que, há um conjunto de municípios que integram o 

sistema, que atualmente pagam apenas de acordo com o tarifário FETA e 

não de acordo com o que lhe é faturado. ----------------------------- 

III – Da sobrefaturação na prestação de serviço de recolha e tratamento 

de águas residuais -------------------------------------------------- 

1. Considerando que os serviços municipais detetaram a existência de 

infiltrações de águas pluviais nos coletores de saneamento do sistema 

gerido pela empresa Águas de Trás os Montes e Alto Douro, SA., conforme 

resulta da Informação DAR/153/2013, produzida pela Divisão de Águas e 

Resíduos deste Município, no dia 6 de agosto de 2013, documento cujo 

teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais, ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que tal situação tem como consequência a 

contabilização, diga-se indevida, de águas pluviais na faturação 

associada à recolha de efluentes, contratualizada com a referida 

empresa. ----------------------------------------------------------- 

3. Considerando que o sistema gerido pela referida empresa, deve 

garantir a correta separação entre águas pluviais e saneamento, pelo 
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que a infiltração das primeiras no sistema e, consequentemente, a sua 

contabilização, dever-se-á considerar, por razões óbvias, como uma 

situação de sobrefaturação. ----------------------------------------- 

4. Considerando que tal situação já foi levada, por diversas vezes, 

ao conhecimento da empresa em causa, em vista a que a mesma procedesse 

à regularização da mesma. ------------------------------------------- 

5. Considerando que, não obstante tais alertas, não foi dada qualquer 

solução, por parte da empresa gestora do sistema multimunicipal em 

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

6. Considerando que é obrigação da empresa “Águas de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, S.A.”, garantir a existência de descarregadores que 

permitam rejeitar o excesso provocado pela entrada de águas pluviais 

no sistema. --------------------------------------------------------- 

7. Considerando que tal excesso é facilmente quantificável através 

da comparação entre as faturas de consumos de água e as faturas 

associadas à recolha de efluentes, emitidas pela retromencionada 

empresa e referentes ao mesmo período temporal, as quais, por razões 

óbvias, deveriam ter uma clara correspondência. --------------------- 

8. Considerando que a situação de sobrefaturação evidenciada coloca 

em causa, de forma grosseira, o princípio do equilíbrio financeiro 

subjacente ao contrato de recolha de efluentes celebrado entre o 

Município de Chaves a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

S.A.”. ------------------------------------------------------------- 

9. Considerando que o equilíbrio financeiro dos contratos em 

apreciação, e dada a natureza pública dos interesses que estão 

subjacentes à sua celebração, deve ser perspetivado de acordo com os 

seguintes princípios fundamentais, a saber: ------------------------- 

a) Princípio da razoabilidade da contraprestação enquanto corolário 

do princípio da proporcionalidade, o qual se traduz numa equivalência 

mínima e objetiva entre o seu valor e o da prestação, com ponderação 

dos interesses em causa; -------------------------------------------- 

b) Reconhecimento do direito à reposição do equilíbrio financeiro do 

contrato quando a relação de equivalência entre a prestação e a 

contraprestação em causa haja sido destruída em tal medida que já não 

se possa falar racionalmente de uma contraprestação, tornando 

inalcançável a finalidade objetiva do contrato. --------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, bem como na 

salvaguarda do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos referidos 

no parecer jurídico n.º 67/2010, emitido pelos serviços jurídicos 

desta Autarquia local, no dia 17 de agosto de 2010, documento cujo 

teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais e que se anexa à presente proposta, tomo a liberdade de sugerir 

ao executivo municipal que tome deliberação no sentido de: ---------- 

a) Autorizar, com efeitos imediatos, a devolução das faturas 

referentes ao fornecimento de água e à recolha de efluentes, emitidas 

e enviadas pela empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, 

recusando dessa forma, os valores quantificados nas mesmas e 

relativamente aos quais o Município de Chaves não reconhece serem 

devidos, em concreto, os valores resultantes do diferencial entre os 

valores cobrados por aquela empresa - quer na água, quer no saneamento 

-, e os valores a pagar de acordo com a aplicação do Tarifário FETA, 

acordados no início de 2011; ---------------------------------------- 

b) Autorizar, com efeitos imediatos, a devolução das faturas 

referentes à recolha de efluentes, emitidas e enviadas pela empresa 

“Águas de Trás-os-Montes, S.A.”, recusando, dessa forma, o pagamento 

dos valores quantificados nas mesmas e relativamente aos quais o 
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Município de Chaves não reconhece como estando em dívida, muito 

concretamente, os valores que superem a quantia faturada pela empresa, 

no mesmo período temporal, a título de consumo de água, estes últimos 

ao abrigo do contrato de fornecimento de água celebrado entre as 

partes; ------------------------------------------------------------ 

c) Simultaneamente, lançar nas contas do Município de Chaves, as 

quantias constantes das retrocitadas faturas e que o Município de 

Chaves reconhece como estando em dívida; ---------------------------- 

d) Para o efeito, deverá a Divisão Financeira fazer constar o crédito 
a favor da retrocitada empresa, nas contas do Município de Chaves, no 

montante que o Município reconhece estar em dívida em relação a cada 

uma das faturas em causa, e resultante da aplicação dos critérios 

referidos nas alíneas a) e b) acima; -------------------------------- 

e)  Proceder-se ao pagamento da quantia considerada como devida em 
relação a cada uma das faturas em causa, considerando-se como não 

exigível, e como tal, como não devida, a quantia remanescente constante 

da fatura em causa, solicitando-se à ATMAD a emissão da respetiva nota 

de crédito a favor do Município; ------------------------------------ 

f) Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, e levando em especial linha de atenção que 

foi a Assembleia Municipal, em sede de sua sessão ordinária, que 

aprovou a criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água 

e de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como a adesão ao 

mesmo, deverá o presente assunto ser agendado para a próxima sessão 

do órgão deliberativo municipal, em vista ao seu ulterior 

sancionamento; ----------------------------------------------------- 

g) Por último, dever-se-á dar conhecimento do teor da deliberação que 
vier a ser tomada à Divisão Financeira, enquanto unidade responsável 

por assuntos desta natureza, em vista à sua operacionalização. ------ 

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

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

Arq. to António Cabeleira ------------------------------------------ 

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

- O respetivo processo administrativo, o qual inclui os contratos 

celebrados; -------------------------------------------------------- 

- Parecer n.º 67/2010, elaborado pelos serviços jurídicos do Município 

de Chaves, no dia 17 de agosto de 2010. ----------------------------- 

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

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

concordar com a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

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

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

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

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

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, em 

apreciação, apresentado documento denominado “Serviços de 

abastecimento de ÁGUA e SANEAMENTO”, cujo teor seguidamente se 

transcreve: -------------------------------------------------------- 

A – Considerações de política --------------------------------------- 

Assumir que uma parte da questão das perdas esta relacionada com falta 

de investimento na exploração e manutenção da estrutura de 

distribuição de água e saneamento. ---------------------------------- 

Abandonar a estratégia que atribui (tacitamente) o controlo da 

distribuição ao consumidor, pois tem-se pedido que este se ocupe de 

identificar as faltas de água e as ocorrências de má qualidade da 

água, os vazamentos etc. -------------------------------------------- 
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A Câmara não deve continuar nesta matéria a agir com passividade e 

algo tardiamente, sob pena de continuar pouco eficaz e dependente dos 

alertas que cheguem ou não. ----------------------------------------- 

Iniciar uma nova fase centrada no controle operacional do serviço, 

tendo em atenção a redução de perdas, já que a fase dos projetos e 

investimentos concentrados na ampliação da capacidade de produção e 

distribuição não fazem sentido em época de redução da população 

residente, tanto mais que os atuais sistemas são já suficientemente 

capazes de garantir o abastecimento e o tratamento dos afluentes 

líquidos. ---------------------------------------------------------- 

O estado de ineficiência atual do abastecimento de água já não decorre 

de problemas relacionados com a satisfação das necessidades dos 

consumidores em termos de quantidade e qualidade de água, mas do preço 

dos serviços de água e saneamento atuais. --------------------------- 

B – Perdas de água na rede de abastecimento ------------------------- 

- Dimensão dos erros de medição – Manutenção de contadores de água, 

sensibilidade dos medidores a vazões muito pequenas, precisão dos 

contadores, métodos de medição e registo; --------------------------- 

- Dimensão dos fornecimentos não-faturados por uso clandestino ou 

viciado e ainda por consumidores sem contador de água. -------------- 

- Vazamento em ramais e adutoras sem manutenção; -------------------- 

- Controle de pressão – Reduzir o volume de água perdido; reduzir a 

frequência de rebentamentos de tubagens e consequentes custos de 

reparação e bem ainda os perigos causados aos automobilistas em ruas 

e estradas ---------------------------------------------------------- 

C – Ação: ----------------------------------------------------------- 

Elaborar um plano de reabilitação sistemática das redes. ------------ 

A Câmara deve conhecer o nível de deterioração da rede. Para isso 

torna-se necessário conhecer a extensão, a severidade e a natureza da 

deterioração que ela atualmente apresenta. -------------------------- 

Devem ser propostas ações concretas que reduzam a taxa de deterioração 

e, caso já não seja possível suster a deterioração, propor a 

substituição da secção deteriorada. --------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, verbalmente, a 

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

“O problema de fundo relacionado com este dossiê, não foi resolvido.- 

Este assunto deveria ter sido resolvido anteriormente, através de um 

processo negocial, com a empresa “Águas de Trás os Montes, S.A”, 

evitando o avolumar da dívida, ora, em causa”. ----------------------

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

Por último, usou da palavra a Vereadora Partido Socialista, Senhora 

Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para apresentar, 

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

“Inicio esta minha declaração de voto referindo que a votação favorável 

à presente proposta pretende contribuir para facilitar o que o anterior 

executivo autárquico, na sua maioria representado no actual executivo, 

muito contribuiu para complicar: a força negocial no sentido de que o 

preço da factura da água para os flavienses possa baixar à luz do que 

acontece em muitos outros municípios. Os cidadãos não podem arcar com 

os desvarios de gestões autárquicas desreguladas e ver o seu contributo 

em termos de pagamento de facturas de serviços prestados serem 

canalizados para fins cujo retorno é duvidoso. ---------------------- 

A situação do município de Chaves no que respeita à sua relação com a 

empresa Águas de Trás os Montes e Alto Douro é demasiado grave para 

permitir deambulações de carácter político partidário em seu torno. 



                                                                F. 114 

                                                                  _____________________ 
 

Desde logo porque a fragilidade em que o município se encontra face à 

empresa, resultante da elevadíssima dívida contraída, será sempre 

perniciosa do que diz respeito aos consumidores, no caso, os 

flavienses, em geral, dado que fragiliza desde logo a posição do 

município no que diga respeito à força desejada para consubstanciar o 

seu apoio à regulação do preço da água através da constituição da nova 

empresa Águas do Norte que no âmbito do seu objectivo deve incorporar 

políticas de coesão territorial que permitam a diminuição das 

discrepâncias de preço de água entre municípios do litoral e municípios 

do interior. -------------------------------------------------------- 

Sempre fui crítica em relação à gestão desde dossier pela autarquia 

de Chaves; desde logo porque qualquer diferendo judicial entre o 

município e a empresa ATMAD nunca poderia justificar que a entrada de 

verbas para o município auferidas pelo pagamento da água pelos 

cidadãos, fossem canalizadas para outros fins que não o abatimento da 

dívida à empresa. Ou, quando muito, depositadas em conta específica 

para virem a ser utilizadas com este fim. -------------------------- 

Assim não tendo sido feito, a dívida à empresa ATMAD assumiu proporções 

incomportáveis e que contribuem para colocar o município numa situação 

financeira verdadeiramente calamitosa. ------------------------------ 

Chamei muitas vezes a atenção para esta questão; fui sempre contrariada 

e até acusada de estar muito por fora da real situação. Não me 

arrependo em nada de que a minha “ignorância” tenha sido atrevida; 

porque tinha como objectivo o supremo interesse dos flavienses e, 

verdadeiramente, ninguém a conseguiu contrariar. Hoje, os factos 

confirmam que era uma “ignorância” esclarecida; infelizmente… ------- 

É verdade que estamos num novo ciclo político que sempre manifestou 

vontade de resolver esta situação. Devemos não esquecer que o mandato 

já tem ano e meio de duração e só agora surge uma proposta com 

consistência para procurar resolver este grave problema que, do meu 

ponto de vista, devia ser prioritário. ------------------------------ 

E, também não devemos esquecer que o actual executivo é presidido pela 

pessoa que vice-presidiu ao anterior e que, como tal, está bem por 

dentro da gestão deste dossier. ------------------------------------- 

Com a consciência de que este não seria o caminho que seguiria enquanto 

presidente do município mas, dado que o actual presidente tem a 

legitimidade democrática para o gerir, voto favoravelmente a proposta 

apresentada com o objectivo de que a situação entre o município e a 

empresa ATMAD, agora integrada nas Águas do Norte, seja 

definitivamente resolvida e não se constitua como qualquer obstáculo 

no sentido da negociação entre o município e a empresa sempre com o 

objectivo do abaixamento do preço da água aos consumidores, no caso, 

os flavienses, tendo em conta o supremo interesse da coesão territorial 

e social.” ---------------------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 
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FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. RETIFICAÇÃO ÀS PEÇAS DO PROCEDIMENTO - CP Nº1/SC/2015 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NO CONCELHO DE CHAVES, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PROGRAMA 
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OPERACIONAL TEMÁTICO - VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO – POVT. - INFORMAÇÃO 

N.º037/DRO/2015. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ENQUADRAMENTO ---------------------------------------------------- 
Antecedentes:------------------------------------------------------- 

Considerando que a Divisão de Recursos Operacionais – Setor de 

Eficiência Energética, procedeu à elaboração do projeto e candidatura 

ao programa em epígrafe, tendo remetido para reunião de Câmara do 

passado dia 13 março 2015, o processo tendente à abertura de 

procedimento para de consulta de entidades fornecedoras/instaladoras 

de equipamentos elétricos (informação ref.ª DRO 033/2015, de 09 de 

março de 2015), com parecer favorável, no sentido de dar início aos 

mecanismos previstos, no Decreto-Lei n.º18/2009, de 29 de janeiro), 

para o fornecimento e substituição de luminárias e equipamentos 

elétricos, na rede de iluminação pública o concelho de Chaves.------- 

Considerando que os serviços de aprovisionamento da Divisão de Gestão 

Financeira, deram entretanto, início aos procedimentos de consulta de 

entidades para o fornecimento e substituição de luminárias e 

equipamentos elétricos, na rede de iluminação pública o concelho de 

Chaves, ao abrigo do Programa Operacional Temático - Valorização do 

Território – POVT. -------------------------------------------------- 

Considerando que o procedimento identificado em epígrafe, não 

contemplava todos os elementos necessários, à correta apresentação de 

propostas por parte dos concorrentes, neste sentido será necessário 

proceder à adenda ao processo de consulta, de documento identificativo 

das quantidades de equipamentos e tipo (mapa de medições).----------- 

2. JUSTIFICAÇÃO E ASPECTOS PROCEDIMENTAIS--------------------------

Considerando o previsto no Número 3 do Artigo 50.º, da legislação em 

crise, o qual prevê a possibilidade do órgão competente para a decisão 

de contratar, proceder à retificação de erros ou omissões das peças 

do procedimento, neste sentido, de modo a possibilitar aos 

concorrentes a apresentação de proposta com a maior claridade 

possível, deverá proceder-se à adenda de um novo documento (mapa de 

medições), de modo a corrigir a omissão detetada pelos serviços que 

acompanham este procedimento.---------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

Em face ao acima exposto, propõe-se ao Senhor Presidente de Câmara, 

que submeta à consideração da Câmara Municipal, a seguinte estratégia 

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

1) A aprovação do novo documento (mapa de medições), de modo a anexar 

às peças do procedimento, dado que a aprovação destes documentos, 

ocorreu em reunião de Câmara, no passado dia 13 março de 2015, tornou-

se necessária a sua revisão, dando deste modo cumprimento ao 

estabelecido no Número 3 do Artigo 50.º do CCP.---------------------- 

2) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação:---------- 

i) Se remeta cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de anexar ao procedimento acima 

referido;----------------------------------------------------------- 

ii) Se dê conhecimento a todas as entidades que solicitaram ou venham 

a solicitar, os documentos em vista a elaborarem as suas propostas.-- 

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

DRO - SEE, 01 de abril de 2015.-------------------------------------- 

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

(José Luís de Figueiredo Araújo) ------------------------------------ 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 02.04.2015.------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS; ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS 

ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO 2015/2016 

INFORMAÇÃO Nº51/SE Nº25/2015. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ------ 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar contrato de aquisição 

de serviços para a prestação de serviços de transporte terrestre de 

alunos, em circuitos especiais, na área do Concelho de Chaves, para o 

ano letivo 2015/2016; ----------------------------------------------- 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 189.794,50€, IVA Não 

Incluído. ---------------------------------------------------------- 
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3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento Concurso Público, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ----- 

4. Sendo certo que o Município de Chaves não dispõe de recursos 

técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a execução 

dos serviços objeto do contrato. ------------------------------------ 

5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

6. A presente prestação não foi objeto de consulta ao INA face à 

especificidade da presente contratação - aquisição de serviços para a 

prestação de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos 

especiais, na área do Concelho de Chaves, para o ano letivo 2015/2016, 

demonstrando-se absolutamente inconveniente tal consulta, tendo em 

conta que estes serviços são prestados quer por pessoas coletivas, da 

área dos transportes, quer por pessoas singulares, devidamente 

habilitadas para realizarem o transporte de crianças e jovens, de 

acordo com Lei n.º 13/2006 de 17 de Abril e Portaria nº 1350/2006 de 

27 de Novembro. ----------------------------------------------------- 

7. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

8. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02.02.10. ---------------------------------------------------------- 

8. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas, previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei nº75/2014, de 12 setembro e na 

alínea c), do nº6, do artigo 75º, da Lei nº 82-B/2014, de 31/12, 

verifica-se, que a presente prestação de serviços já teve uma redução 

no procedimento CP - Nº02/SC/2013, lote a lote no valor de 10%. ----- 

No Procedimento – Nº 02/SC/2014, verifica-se a existência de lotes que 

não sofreram, ainda, qualquer redução remuneratória. ---------------- 

Assim, no valor estimado da presente aquisição de serviços foi aplicada 

a primeira ou a segunda redução remuneratória (conforme a situação em 

que se encontram), lote a lote, no valor de 10%, conforme demonstração 

em anexo. ----------------------------------------------------------- 

Preço base para autocarro de transporte coletivo de passageiros: ---- 

Dias de calendário escolar previstos para 2015/2016 – 175 dias ------ 

Lote 1 - Circuito nº1 – 78,02 euros/dia, IVA não incluído; 13.653,50€- 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 2 - Circuito nº2 – 67.90 euros/dia, IVA não incluído; 11.882,50€- 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 3 - Circuito nº3 – 78.20 euros/dia, IVA não incluído; 13.685,00€-  

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 4 - Circuito nº4 – 67,07 euros/dia, IVA não incluído; 11.737,25€-  

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 5 - Circuito nº5 – 70.29 euros/dia, IVA não incluído; 12.300,75€-  

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 6 - Circuito nº6 – 79,12 euros/dia, IVA não incluído; 13.846,00€-  

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 7 - Circuito nº7 – 71,30 euros/dia, IVA não incluído; 12.477,50€-  

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 8 - Circuito nº9 – 27,60 euros/dia, IVA não incluído; 4.830,00€- 

Procedeu-se à primeira redução remuneratória ------------------------ 
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Lote 9 - Circuito nº12 – 80,96 euros/dia, IVA não incluído; 14.168,00€- 

Procedeu-se à primeira redução remuneratória ------------------------ 

Lote 10 - Circuito nº13 – 46,00 euros/dia, IVA não incluído; 8.050,00€-  

Procedeu-se à primeira redução remuneratória ------------------------ 

2. Preço base para veículos ligeiros de cinco e de nove lugares, por 

quilómetro, IVA não incluído. --------------------------------------- 

Lote 11 - Circuito nº 15 – 98kmx0,44€/kmx175 dias = 7.546,00€ ------- 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 12 - Circuito nº 16 – 84kmx0.51€/kmx175 dias = 7.497,00€ ------- 

Procedeu-se à primeira redução remuneratória ------------------------ 

Lote 13 - Circuito nº 17 – 88kmx0.38€/kmx175 dias = 5.852,00€ ------- 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 14 - Circuito nº 19 – 79kmx0.45€/kmx175 dias = 6.221,25€ ------- 

Procedeu-se à primeira redução remuneratória ------------------------ 

Lote 15 - Circuito nº 20 – 70kmx0.35€/kmx175 dias = 4.287,50€ ------- 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 16 - Circuito nº 21 – 86 kmx0.35€/kmx175 dias = 5.267,50€ ------ 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 17 - Circuito nº 22 – 126kmx0.28€/kmx175 dias = 6.174,00€ ------ 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 18 - Circuito nº 23 – 110kmx0.54€/kmx175 dias =10.395.00€ ------ 

Procedeu-se à primeira redução remuneratória ------------------------ 

Lote 19 - Circuito nº 26 – 119kmx0.37€/kmx175 dias =7.705,25€ ------ 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 20 - Circuito nº 27 – 102kmx0.27€/kmx175 dias = 4.819,50€ ------ 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 21 - Circuito nº 29 – 104kmx0.25€/kmx175 dias = 4.550,00€ ------ 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

Lote 22 - Circuito nº 30 – 16.28€/diax175 dias = 2.849,00€ ---------- 

Procedeu-se à segunda redução remuneratória ------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(LOE 2015), parecer favorável relativamente à celebração de contrato 

de aquisição de serviços, para a prestação de serviços de transporte 

terrestre de alunos, em circuitos especiais, na área do Concelho de 

Chaves, para o ano letivo 2015/2016 encontrando-se, no caso individual 

e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12. -------------------------------- 

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

Chaves, 30 de março de 2015 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Demonstração de Apuramento da Redução Remuneratória ------ 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.03.31. ---------------------------------------- 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM 

CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016. CONCURSO PÚBLICO 

Nº 2/SC/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço acima referido, 

de acordo com a informação nº 50/SE nº24/2015, que se anexa, submete-

se à consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: - 

1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

- Considerando que a estimativa global para a presente prestação de 

serviços é de 189.794,50 (cento e oitenta e nove mil setecentos e 

noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos); ----------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), a escolha do 

Concurso Público permite a celebração de contratos de qualquer valor;  

Assim, em cumprimento da alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-

Lei nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do disposto nos artigos 36º 

e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo Municipal, 

para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto na alínea 

b) do nº1 do artigo 20º do citado código, para adjudicação da prestação 

de serviço identificada em epígrafe. -------------------------------- 

A abertura do presente procedimento fica condicionada pela aprovação, 

por parte do Órgão Executivo Municipal, do parecer prévio, submetido 

à reunião de Câmara do dia 10 de abril de 2015, nos termos do disposto 

no artigo 75º da Lei nº82-B/2014 de 31 de dezembro.------------------ 

2. Designação do júri --------------------------------------------- 

Tornando-se necessário, nos termos do artigo 67º do CCP, proceder à 

nomeação do júri a quem compete a realização de todas as operações do 

procedimento, submete-se à consideração superior a seguinte proposta 

de constituição:---------------------------------------------------- 

- Membros efetivos:-------------------------------------------------- 

- Presidente: Dr. Marcelo Delgado, Diretor do Departamento de 

Coordenação Geral;-------------------------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Eng.º Carlos França, Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural;----------------------------------- 

- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Lídia Pinto, Técnica Superior.------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos.------------------------------------------------------- 

- Membros suplentes:------------------------------------------------- 

- 1º Membro Suplente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira;--------------------------------------------------------- 

- 2º Membro Suplente: Carlos Silva, Coordenador Técnico.------------- 

3. Delegação de competências -------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código.--------------------   

4. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea b) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos e o programa de procedimento.-------------------- 

5. Compromissos plurianuais --------------------------------------- 
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Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, conjugado com o artigo 22º do decreto-lei nº197/99 

de 8 de junho, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-

privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal.- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção dos seguintes compromissos plurianuais: -------- 

Por ano económico -------------------------------------------------- 

 

Prestação de serviços de 

transporte terrestre de alunos, 

em circuitos especiais, para o 

ano letivo de 2015/2016 

 

 

2015 

 

 

2016 

75.917,80 113.876,70 

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

Chaves, 02 de abril de 2015 ---------------------------------------- 

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.04.02. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – MONITORIZAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2015. INFORMAÇÃO Nº10/DGF/2015. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

a) Na sequência da aprovação, pelo órgão executivo em 24 de Setembro 

de 2012 e respetivo sancionamento pelo órgão deliberativo em sua sessão 

de 26 de Setembro de 2012, da proposta nº 90/GAPV/2012, veio a ser 
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celebrado um contrato de empréstimo com o Estado Português, no valor 

total de 7.873.426,62€, no âmbito do PAEL – Programa de apoio à 

Economia Local, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto e Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro;- 

b) A criação do PAEL tem por objeto a regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de 

março de 2012, abrangendo todos os pagamentos dos municípios, 

independentemente da sua natureza comercial ou administrativa; ------ 

c) O município promoveu a adesão ao Programa II do PAEL, o qual 

integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 

31 de março de 2012 e que não se encontravam abrangidos por um plano 

de reequilíbrio financeiro nem se encontravam em situação de 

desequilíbrio estrutural a 31 de dezembro de 2011; ------------------ 

d)  O pedido de adesão ao PAEL veio a ser acompanhado pelo 

obrigatório Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal, cuja duração é equivalente 

à duração do empréstimo, tendo contemplado um conjunto de medidas 

específicas e quantificadas tendo em vista a redução e racionalização 

de despesa corrente e de capital, a existência de regulamento de 

controlo interno, a otimização de receita própria e a intensificação 

do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL.- 

e) Nos termos e para os efeitos previstos na al. a), do artº 12 da 

Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto, dever-se-á promover a divulgação, 

para acompanhamento e monitorização do PAEL, à Assembleia municipal, 

trimestralmente e através de informação prestada pela Câmara 

municipal, integrando a avaliação do grau de execução dos objetivos 

previstos no plano, bem como qualquer outra informação considerada 

pertinente. -------------------------------------------------------- 

II – Acompanhamento e Execução: ------------------------------------- 

a) No cumprimento do estabelecido na al. a), do artº12, da Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto, é prestada a seguinte informação relativa à 

execução do PAEL: --------------------------------------------------- 

O montante global do empréstimo contratado = 7.873.426,62€ (Sete 

milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e seis 

euros e sessenta e dois cêntimos) veio a ser aplicado, de acordo com 

Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo (anexa ao 

respetivo contrato), à regularização das faturas nela constante e por 

ordem decrescente de maturidade da dívida. -------------------------- 

b) A execução das medidas implementadas pelo PAF, referentes ao 1º 

trimestre de 2015, é traduzida em quadro anexo, disponibilizado pela 

DGAL, sendo que a sua aplicação e monitorização de execução é 

equivalente à duração do empréstimo (14 anos), salientando-se os 

seguintes indicadores: ---------------------------------------------- 

Receita: ----------------------------------------------------------- 

 

Total da Receita prevista no PAF para o 1º T de 2015 = 6.555.015,50€ 

 

Total da Receita executada no 1º T de 2015 = 7.130.164,94€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 8,8%, face ao previsto, para o 1º T de 

2015 

 As receitas correntes totalizaram 5.415.218,50€€, superiores em 

1.106.398,67€, face aos valores previstos no PAF – Plano de Ajustamento 

financeiro aprovado, destacando-se a rubrica “transferências 

correntes”, com uma execução de 3.199.010,77€, superior em 724.065,97€ 

face ao previsto e “venda de bens e serviços correntes” que traduz uma 
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execução de 1.232.833,76€, superior em 1.138.253,49€, face ao 

previsto. ---------------------------------------------------------- 

 As receitas de capital atingiram 1.714.946,44€, inferiores em 

528.224,24€, face ao valor previsto no PAF, para o 1º T de 2015, 

verificando-se uma redução em “Transferências de Capital”, de 45,9%, 

face ao previsto, sendo que em “vendas de bens de investimento se 

denota um acréscimo de 17,2%. --------------------------------------- 

Despesa: ----------------------------------------------------------- 

 

Total da Despesa prevista no PAF para o 1º T de 2015 = 6.874.796,64€ 

 

Total da Despesa executada no 1º T de 2015 = 7.216.184,40€ 

 

Verifica-se um acréscimo de 5%, face ao previsto, para o 1º T de 

2015 

 As despesas correntes totalizam 4.058.612,33€, superiores em 

901.693,75€, destacando-se as “Aquisições de bens e serviços”, com uma 

execução de 1.523.955,14€, superiores em 678.518,12€, face ao previsto 

no PAF, para o 1º trimestre de 2015 e as “transferências correntes”, 

com uma execução superior em 101.629,73€, face ao previsto para este 

1º trimestre. ------------------------------------------------------- 

 As despesas de capital totalizam 3.157.572,07€, inferiores em 

560.305,99€, face ao previsto no PAF para o 1º Trimestre de 2015. Aqui 

destaca-se, pelo acréscimo verificado, a rubrica “Investimentos- 

edifícios”, com uma execução de 1.033.072,32€, superior em 127.792,54€ 

e “Bens de domínio público” , com uma execução de 923.524,45€, superior 

em 382.343,20€, face ao previsto no PAF para o 1º Trimestre de 2015.- 

Também em “Outras despesas de capital” se verifica um acréscimo, face 

ao previsto, de 432.634,03€, fortemente influenciada pelo pagamento 

da 3ª prestação do Acordo de regularização de dívida celebrado com o 

Estado português - (EXPROPRIAÇÕES POLIS). --------------------------- 

c) No cumprimento do aludido artº 12º, dever-se-á dar conhecimento 

à Assembleia Municipal, do teor da presente informação, a título de 

monitorização e acompanhamento, sob proposta do órgão executivo. ---- 

Chaves, 2 de Abril de 2015 ------------------------------------------ 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Raquel Santos, Dra.) ---------------------------------------- 

Anexos: quadro 1 ---------------------------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 02.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014. 

INFORMAÇÃO Nº 11/DGF2015. ------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a natureza, relevância e complexidade do 

assunto em apreciação, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, 

proceder ao seu agendamento, para a próxima reunião extraordinária do 
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Executivo Municipal, a ter lugar, no próximo dia 17/04/2015, em vista 

à sua análise, discussão e votação. --------------------------------- 

 

 

2.3. LEI Nº8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 

PAGAMENTOS EM ATRASO. LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. 

INFORMAÇÃO Nº7/SC/2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.   Antecedentes e justificação ---------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do 

artigo 6º da lei nº8/2012 de 21 de fevereiro e em reforço do 

consentimento legal previsto no artigo 22º do decreto-lei nº197/99 de 

8 de junho, a Assembleia Municipal aprovou a autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, nos seguintes casos:------------------------------------  

- Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do 

Plano;-------------------------------------------------------------- 

- Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 (noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo 

de execução de três anos. ------------------------------------------- 

- Considerando que, em todas as sessões do órgão deliberativo, deverá 

ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos 

ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 17 de dezembro de 2014, 

aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2015.- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que seja dado conhecimento ao órgão executivo municipal, em sede 

da próxima reunião ordinária, da listagem enunciada, e cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido, denominada “Listagem de 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia Municipal”; ---------------------- 

b) Sequencialmente, e dando execução ao ato de autorização genérica 

prestado, oportunamente, pela Assembleia Municipal, sobre a matéria 

em apreciação, deverá o mesmo documento ser levado ao conhecimento do 

aludido órgão deliberativo na sua próxima sessão ordinária, a ter 

lugar no mês de abril. ---------------------------------------------- 

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

Chaves, 02 de abril de 2015 ----------------------------------------

A Coordenadora Técnica --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.04.02. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 07.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 
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À reunião de câmara.------------------------------------------------- 

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

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

 

 

2.4. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; - REPARAÇÃO DE CONTADORES 

VOLUMÉTRICOS DE ÁGUA. - ARTIGO 75 DA LEI Nº82-B/2014 DE 31 DE DEZEMBRO. 

Foi presente a informação nº71/DAR/2015, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do 

Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 

Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria dos 

referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de contratos 

de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 35/2010, de 20 de junho e ulteriores 

alterações, e pelo Decreto Lei nº47/2013, de 5 de Abril e ulteriores 

alterações, independentemente da natureza da contratante.------------ 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo 

municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 6, 

da mesma norma legal, com as necessárias adaptações.----------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior 

depende da:--------------------------------------------------------- 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções sujacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções;------------------------------------------------------------ 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------- 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro.------------------------------------------- 

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

a) É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição/prestação de serviços de reparação de contadores 

volumétricos de água, para vigorar durante 2015, cujo objeto não é, 

nem consultadoria técnica, nem dá origem à celebração de contratos de 

tarefa e ou avença.-------------------------------------------------- 

b) Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é 10.120,00€.- 
c) Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 
causa irá ser lançada mão do procedimento de “Ajuste Direto”, com base 

no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.------ 

d) Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 
que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato.---------------------- 

e) Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 
recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços objeto do contrato.---------------------------- 
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f) Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato.--------------------- 

g) De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

07.01.10.02. – acção 313/2002.--------------------------------------- 

h) Dado à natureza do objeto dos contratos de aquisição de serviços 
que se pretendem celebrar, dispensa-se a consulta ao INA.------------ 

i) Considerando as disposições combinadas previstas, respetivamente, 
no artigo 7º, da Lei nº75/2014, de 12 de Setembro e na alínea c), do 

nº6, do artigo 75º, da Lei nº82-B/2014, de 31/12, foi dado cumprimento 

à redução remuneratória, em 2014. Segundo o ponto 10 do artigo 75º, 

da Lei nº82-B/2014, de 31/12, no presente ano, proceder-se-á a nova 

redução remuneratória sobre o valor do serviço, conforme demonstração 

de apuramento da redução remuneratória, em anexo.-------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro 

(LOE 2015), parecer prévio favorável relativamente à celebração dos 

contratos de aquisição de serviços de reparação de contadores 

volumétricos de água, para vigorar durante o ano de 2015, encontrando-

se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos 

previstos no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro.----------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir a seguinte metodologia:-------------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição do respetivo compromisso, em cumprimento 

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

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

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

Chaves, 25 de março 2015 -------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.º José António T. F. Carneiro) --------------------------------- 

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

MARCELO DELGADO, DATADO DE 02.04.2015.------------------------------- 

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 

2015.04.07. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 
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Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezoito horas e vinte minutos para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. -------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


