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Nº 23  – Reunião  ordinária da 

Câmara  Municipal   de  Chaves 

                                 Realizada no dia 02 de outubro 

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

Aos dois dias do mês de outubro 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 e 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 nove horas 

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

previamente elaborada e datada de vinte e nove de setembro 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 Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo prestado esclarecimentos e facultado 

documentos, aos Vereadores interessados, sobre as seguintes matérias 

relacionadas com a intervenção municipal, a saber: ------------------ 

- Alteração n.º 10, ao Orçamento da Despesa e ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, ao Executivo Municipal, e facultou cópia da alteração 

n.º10, ao Orçamento da Despesa e ao PPI. ---------------------------- 

- Visita ao Concelho de Chaves do Mayor da cidade de Shelton (EUA) – 

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

ao Executivo Municipal, da visita realizada, no pretérito dia 30 de 

setembro, ao Concelho de Chaves, pelo Mayor da cidade de Shelton, EUA, 

cidade onde reside uma influente comunidade portuguesa, com raízes na 

Freguesia de Vilas Boas. -------------------------------------------- 

- Cursos do IPB – Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara 

deu conhecimento, ao Executivo Municipal, sobre o ponto de situação 

relacionado com o projeto “IPB”, nomeadamente, no que concerne ao 

arranque do ano escolar, com particular acuidade, relativamente aos 

cursos a desenvolver e ao número de alunos inscritos por cada curso. 

Complementarmente, usou, ainda, da palavra, o Vice-presidente da 

câmara, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo prestado, sobre 

a matéria, os seguintes esclarecimentos adicionais: ----------------- 

1 – O arranque do ano escolar desenvolvido, no Concelho de Chaves, 

pelo “IPB”, na área do ensino superior, irá contar com o funcionamento 

de três turmas. ----------------------------------------------------- 

2 – Existe, ainda, a possibilidade de ser desenvolvido o curso sobre 

desenvolvimento social e comunitário. ------------------------------- 

3 - No próximo dia 7 de outubro ir-se-á realizar um exame, para todos 

os candidatos que não disponham da habilitação exigida ou que a mesma 

não seja adequada ao curso a que se propõe. ------------------------- 
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4 – O ano letivo terá início, no próximo dia 12 de outubro, não se 

vislumbrando a necessidade de utilização de instalações externas 

(salas laboratoriais) decorrendo todas as aulas nas instalações da 

Escola Superior de Enfermagem. -------------------------------------- 

 

 

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

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

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

António Chaves de Melo, para questionar o Senhor Presidente da Câmara, 

relativamente às seguintes matérias correlacionadas com a atividade 

municipal: --------------------------------------------------------- 

Auditoria às contas do Município – Sobre esta matéria, o Vereador 

interpelante começou por referir que, até à presente data, não teve 

conhecimento da realização de qualquer Auditória financeira, ao 

Município de Chaves, desenvolvida pelos Órgãos tutelares competentes, 

no caso, Inspeção Geral de Finanças. -------------------------------- 

Nesse sentido, seria importante que o Senhor Presidente da Câmara 

promovesse os procedimentos administrativos indispensáveis à 

contratação de tais serviços externos de Auditória. ----------------- 

Tal iniciativa, constituiu uma promessa eleitoral do Partido 

Socialista, devidamente sufragada, maioritariamente, pelo povo 

flaviense, contando também com o apoio do Movimento Autárquico 

Independente. ------------------------------------------------------ 

A proposta do “PS”, oportunamente, apresentada, sobre a matéria, 

mantém-se inalterável, fazendo votos de que o Senhor Presidente da 

Câmara, honrando o seu compromisso, perante este Executivo, promova a 

realização de tal Auditória. ---------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

1 – A sua promessa, consubstanciada na realização de uma auditoria 

externa às contas da Autarquia, partiu, sempre, do pressuposto 

associado ao facto de, até ao final do ano, o Município de Chaves, não 

ser objeto de qualquer inspeção ordinária realizada pela Inspeção 

Geral de Finanças. -------------------------------------------------- 

2 – Neste contexto, verificando-se tal pressuposto, deverão ser 

promovidos, em tempo oportuno, todos os procedimentos administrativos 

indispensáveis à contratação de serviços externos de auditoria 

financeira, abrangendo, tal auditoria, os últimos quatro anos de 

gestão municipal. --------------------------------------------------- 

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

Custos de energia - Retomou a palavra, o Vereador do Partido 

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

interpelar, o Senhor Presidente da Câmara, sobre os custos de consumo 

de energia associados ao funcionamento de equipamentos municipais, 

muito concretamente, o Parque de Estacionamento do Centro Histórico, 

as piscinas municipais do rebentão e o Parque de Campismo. ---------- 

Neste contexto, solicitou informação, tendo em vista apurar se tais 

despesas são suportadas pela Empresa Municipal ou, diferentemente, 

diretamente, pelo orçamento municipal. ------------------------------ 

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

Empreitada “Mercado do Gado” - Seguidamente, o Vereador interpelante, 

solicitou esclarecimentos, sobre o dossiê relacionado com a empresa 

construtora do Mercado de Gado de Chaves, no caso, o sub-empreiteiro 

“O Feliz”, tendo em vista determinar o estado do processo judicial, 
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que corre seus termos no Tribunal e, bem assim, esclarecer se, na 

presente data, o Município já procedeu ao pagamento das despesas 

correspondentes, tanto mais que a obra já foi paga anteriormente à 

Empresa “José Moreira e Filhos”. ------------------------------------ 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

1 – O processo judicial encontra-se, na presente data, no Tribunal da 

Relação de Guimarães, na sequência do recurso apresentado pela 

Autarquia, tendo como objeto a decisão tomada em primeira instância.  

2 – Tal decisão não veio a ser favorável aos interesses da autarquia, 

razão pela qual se justificou o recurso apresentado para o Tribunal 

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

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

Pintura do passeio, junto aos Bombeiros de Salvação Pública - Retomou 

a palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, para tecer, sobre a matéria, em epígrafe, os 

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

1 – Já decorreram três reuniões deste Executivo e, até à data, ainda 

não obteve qualquer esclarecimento, sobre esta matéria. ------------- 

2 – Mais uma vez, solicita a intervenção da autarquia, tendo em vista 

a reposição da legalidade, aparentemente, ofendida com a pintura do 

passeio em causa, sem qualquer controlo municipal. ------------------ 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Vereador responsável, Senhor João Carlos Alves Neves, tendo 

prestado, sobre a matéria, em apreciação, os seguintes 

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

1 – Das averiguações realizadas, tudo aponta no sentido de que tal 

pintura e ou marcação do espaço público em causa, foi feita sem o 

devido controlo prévio municipal. ----------------------------------- 

2 – No entanto, os serviços municipais responsáveis irão, a breve 

trecho, prestar a devida informação, sobre este assunto, a qual será 

levada, em tempo oportuno, ao conhecimento deste executivo. --------- 

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

Retomou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

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

adicionalmente, os seguintes comentários: --------------------------- 

1 – Perante a informação, que antecede, prestada pelo Vereador 

responsável, ficou claro que a pintura do espaço público em causa é, 

manifestamente, abusiva. -------------------------------------------- 

2 – Tal facto é revelador da falta de organização dos serviços 

municipais e da própria estrutura municipal, sendo um exemplo notório 

de que o Município se demite de regular e organizar, como é da sua 

competência, a Cidade, nomeadamente os seus espaços públicos. ------- 

3 – Por último, aproveitou a oportunidade para solicitar informação, 

sobre a ocupação de espaço público materializada pela unidade 

hoteleira “Albergaria Jaime”, junto ao jardim do tabolado. ---------- 

4 – Nesse sentido, solicitou, com a maior brevidade possível, a 

consulta do respetivo processo administrativo. ---------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, relacionada com a ocupação de espaço público, 

junto ao jardim do tabolado, os seguintes esclarecimentos: ---------- 
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1 – A esplanada instalada junto ao jardim do tabolado, encontra-se 

legitimada pela emissão, a favor da unidade hoteleira, da 

correspondente licença de uso privativo. ---------------------------- 

2 – Tal licença implica o pagamento, por parte do seu beneficiário, 

das correspetivas taxas municipais relacionadas com a ocupação de 

espaço público e para tal finalidade. ------------------------------- 

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

Estado de conservação da ponte de Vila Verde da Raia sobre o Rio Tâmega 

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

Francisco António Chaves de Melo, para solicitar, novamente, 

informação, sobre a existência do estudo, oportunamente, sugerido, 

tendo como objeto o estado de conservação da Ponte. ----------------- 

Esta situação deve ser rapidamente esclarecida, tanto mais que se 

aproxima o período de inverno. -------------------------------------- 

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

Juntas de Freguesia - Usou da palavra, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, para registar 

o facto de algumas freguesias do Concelho ainda não terem, na presente 

data, o Órgão Executivo da freguesia, devidamente, constituído, com 

todos os inconvenientes daí emergentes para o funcionamento das 

próprias autarquias. ------------------------------------------------ 

Neste contexto, solicitou informação, sobre as diligências, 

eventualmente, promovidas pelo Senhor Presidente da Câmara – 

magistratura de influências -, tendo em vista a resolução de tais 

situações. --------------------------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo prestado, sobre a 

matéria, em apreciação, os seguintes esclarecimentos: --------------- 

1 – O Município de Chaves não dispõe de qualquer competência para 

influenciar ou decidir, sobre esta matéria, até porque tal iniciativa 

poderia ser conotada como uma ingerência ilegítima nos destinos das 

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

2 – Enquanto cidadão, vê, como é evidente, com alguma preocupação, o 

registo de tais situações relacionadas com a dificuldade de instalação 

de alguns órgãos administrativos das freguesias do Concelho – Juntas 

de Freguesia -. ----------------------------------------------------- 

3 – Nesse sentido, já tomou algumas iniciativas, em vista à resolução 

satisfatória de tais situações de aparente bloqueio, no que concerne 

ao normal funcionamento dos órgãos Executivos das Freguesias. ------- 

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

Segurança, em espaços escolares - Usou da palavra, o Vereador do 

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

tecer, sobre a matéria, em epígrafe, os seguintes comentários: ------ 

1 – A Escola Profissional de Chaves, sendo propriedade da Autarquia, 

deveria ser dotada com a instalação de uma portaria, solução que 

garante uma melhor proteção e segurança do edifício escolar. -------- 

2 – De facto, incumbe à Câmara Municipal a proteção de tal imóvel, 

competindo, também, à Autarquia, a defesa de tal património, sendo, 

legalmente, possível, a construção de tal portaria, nomeadamente 

através do recurso ao reforço da participação da Câmara na Associação 

promotora do ensino profissional em Chaves que é a usufrutuária atual 

do edifício, e em que o Município é maioritário. -------------------- 

3 – Tal solução irá beneficiar a própria escola, que passaria a possuir 

portaria como todas as restantes escolas do Concelho, Centros de 

Formação e Empresas de Formação, estimulando, até, a adesão de novos 

alunos. ------------------------------------------------------------ 
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4 – Em alternativa a esta solução, poderá a Autarquia solicitar à 

empresa “EHATB”, na linha de outras iniciativas, de igual natureza, 

já assumidas pela sobredita empresa, a realização de tal investimento, 

consubstanciado na construção da referida portaria. ----------------- 

5 – Os custos com trabalhadores na portaria podem ser minorados com o 

recurso a mecanismos de emprego de inserção do Instituto de Emprego. 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo determinado o envio da 

exposição, que antecede, do Senhor Vereador do Partido Socialista, 

para a Direção da Escola Profissional e, bem assim, para a Direção 

Pedagógica, tendo em vista a obtenção, por escrito, de pronúncia, de 

tais Órgãos da Escola, sobre a proposta apresentada pelo referido 

Vereador. ---------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, chamando a atenção para a necessidade de serem, 

convenientemente, assegurados, pelo Município, os serviços de 

manutenção/conservação do mobiliário urbano, tanto mais que se 

aproxima o período de inverno. -------------------------------------- 

 

 

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

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

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

Cristina Barros Teixeira Santos, para questionar o Senhor Presidente 

da Câmara, relativamente às seguintes matérias correlacionadas com a 

atividade municipal: ------------------------------------------------ 

- Apoio ao serviço de refeições escolares: Sobre esta matéria, no que 

diz respeito ao apoio prestado aos serviços escolares dos alunos que 

frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo, existe alguma 

preocupação, no que diz respeito à efetiva disponibilização de 

recursos humanos afetos à execução de tais tarefas. ----------------- 

Houve, de facto, uma espectativa de que a autarquia iria reforçar as 

equipas de trabalho responsáveis pela prestação de tais serviços de 

apoio aos alunos das escolas do Concelho. --------------------------- 

No entanto, dos elementos recolhidos, sobre a matéria, poder-se-á 

constatar, à partida, que o rácio de trabalhadores municipais afetos 

à prestação de tais serviços de apoio às refeições escolares não é 

compatível com as exigências dos próprios serviços. ----------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, 

prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------------ 

1 – O Município de Chaves apresentou uma candidatura, junto do 

Instituto de Emprego, no sentido de serem colocados 24 colaboradores 

para a execução de tarefas associadas ao funcionamento das escolas, 

nomeadamente na área dos transportes escolares e das refeições. ----- 

2 – Tal colocação tem sido feita de forma bastante lenta, sendo certo 

que tais colaboradores deveriam ficar responsáveis, predominantemente, 

pelo acompanhamento dos alunos, durante o seu transporte e nas 

refeições escolares. ------------------------------------------------ 

3 – Perante tal inércia, a autarquia vem mobilizando os recursos 

humanos, objetivamente, disponíveis – Pessoal auxiliar – no sentido 
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de que tais serviços sejam executados, dentro dos parâmetros mínimos 

de qualidade, particularmente, no que concerne ao serviço de apoio às 

refeições escolares. ------------------------------------------------ 

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

Retomou a palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para, reiterar a ideia de que 

a autarquia deve procurar mobilizar os recursos, no sentido de que 

estes serviços de poio às refeições sejam bem executados, até porque, 

para algumas crianças, estamos em presença da única refeição quente a 

que têm, lamentavelmente, acesso, durante todo o dia. ---------------   

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

Museu “Nadir Afonso” - Usou da palavra, a Vereadora do Partido 

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

saber em que situação se encontra o processo relacionado com o museu 

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

A verdade é que as despesas já estão em movimento, sendo, por isso, 

relevante a obtenção de todas a informação relacionado com a 

concretização deste dossiê. ----------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, 

prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------------ 

1 – O processo relacionado com a instalação elétrica do edifício, o 

qual corre seus termos na DGE, caducou, sendo, por isso, necessária a 

apresentação de um novo projeto, projeto esse que irá ser entregue, 

em tal organismo, na próxima 2ª feira. ------------------------------ 

2 – Se tal procedimento correr dentro na normalidade, irá ser promovida 

uma vistoria, a tais instalações elétricas, em princípio, no próximo 

dia 15 de outubro, seguindo-se a elaboração do respetivo relatório e 

a emissão do competente certificado de instalação – novembro do 

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

3 – Obtido o sobredito certificado, a Câmara Municipal irá celebrar 

um contrato de fornecimento de energia elétrica, sendo, 

sequencialmente, realizados, por parte do empreiteiro, os testes 

devidos a todos os equipamentos instalados no edifício – final do mês 

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

4 – Partindo de tal cenário, a abertura do Museu, no próximo dia 04 

de dezembro, data do aniversário do Mestre Nadir Afonso, não é, 

objetivamente, possível. -------------------------------------------- 

5 – Assim, em coordenação com a Dra. Laura Afonso, ficou acordada a 

abertura oficial do Museu, durante o período da Páscoa do próximo ano 

civil – março de 2016 -. -------------------------------------------- 

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

Feira dos Santos - Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, 

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

sobre a matéria, esclarecimentos relacionados com a organização da 

Feira dos Santos, até porque a mesma vem sendo assumida, pela 

Autarquia, como a grande feira anual do Concelho, atendendo à 

mobilização e dinamização da mesma. --------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Vereador responsável, Senhor João Carlos Alves Neves, 

tendo, sobre a matéria, prestado os seguintes esclarecimentos: ------ 

1 – A presente edição da Feira dos Santos - ano 2015 – não irá 

beneficiar de cobertura televisiva, facto que se registou na edição 

anterior. ---------------------------------------------------------- 
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2 – A ACISAT, nos termos do protocolo celebrado com a Autarquia, é a 

entidade responsável pela programação e organização da feira. ------- 

3 – Durante a próxima Edição da Feira, vai ser promovido um Colóquio, 

sobre a produção de vinho, na região. ------------------------------- 

4 – Tal iniciativa será enquadrada dentro da temática “Sabores de 

Chaves”, sendo complementada com a instalação do Pavilhão do Vinho, 

contando o mesmo com a participação de todos os produtores que já têm 

uma marca consolidada, no Concelho e na região. --------------------- 

5 – Para o efeito, serão, também, convidados alguns produtores da 

região de Valpaços e da região vizinha da Galiza. ------------------- 

6 – Por último, regista-se, ainda, a realização de um colóquio, 

organizado pela confraria de Chaves, sobre a problemática do Vinho, 

contando o mesmo com oradores prestigiados com ligação ao ensino 

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

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

Retomou a palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. 

Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para sublinhar o interesse na 

criação de tal espaço, tanto mais que a produção de vinho, na região, 

tem vindo, progressivamente, a aumentar, com o aparecimento de novos 

produtores, constituindo, tal iniciativa, um estimulo a tal atividade 

produtiva de relevante interesse económico. ------------------------- 

Esta iniciativa constitui uma aposta interessante para o bom filão que 

a produção do vinho representa para o desenvolvimento económico do 

Concelho e da região. ----------------------------------------------- 

No entanto, a feira dos santos deveria dedicar um espaço, 

exclusivamente, destinado à divulgação dos produtos locais e da 

região, sendo, também, elaborado um roteiro turístico, contendo a 

indicação das casas que oferecem e/ou comercializam produtos 

regionais, em vista a facilitar a sua visita a todos aqueles que se 

envolvem na feira. --------------------------------------------------   

 

 

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

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

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

Adérito Moura Moutinho, para registar, atendendo a tudo aquilo que foi 

dito, sobre a organização da feira dos santos, a ideia de que deveria 

existir uma maior intervenção da Autarquia, na organização estratégica 

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

Solicitou, ainda, sobre a matéria, cópia do relatório, sobre a 

organização da feira dos santos, Edição 2014. ----------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Vereador responsável, Senhor João Carlos Alves Neves, tendo 

referido que o relatório, ora, solicitado, pelo Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng.º João Adérito Moura Moutinho, irá ser pedido 

à entidade organizadora, no caso, ACISAT, documento que será presente, 

para conhecimento, em sede de uma próxima reunião desta Câmara. ----- 

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

Retomou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng.º João Adérito Moura Moutinho, para solicitar todos os 

documentos relevantes relacionados com o “programa 2020”. ----------- 

Aproveitando a sua intervenção, solicitou, ainda, informação quanto 

aos projetos de investimentos público que se pretende apresentar, a 

tal programa, quer por iniciativa do Município, quer por iniciativa 

da CIM e da ADRAT. -------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, 

prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------------ 

1 – Toda a informação relevante, sobre o “programa 2020”, encontra-se 

disponível, para consulta, no respetivo site oficial. --------------- 

2 – Os projetos de investimento público irão ser apresentados pelo 

Município, no âmbito de tal programa, foram, sumariamente, 

apresentados, na última sessão ordinária da Assembleia Municipal. ---   

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 18 de setembro de 2015. ------------------------ 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, em virtude de 

não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela 

ata objeto de aprovação, tendo, apenas, participado nos trabalhos da 

reunião registados antes da respetiva ordem do dia. ----------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. DÍVIDAS REFERENTES A CONSUMOS DE ÁGUA; EXECUÇÃO FISCAL; PEDIDO DE 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES EXECUTADA: ANA MARIA SOUSA MARTINS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 116/DAF/2015. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º15233, datado do pretérito 

dia 17/12/2014, Ana Maria Sousa Martins, veio solicitar autorização 

para proceder ao pagamento de uma dívida que detém junto desta 

Autarquia Local, a título de consumos de água, em prestações. ------ 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 2015/04/24, a qual 

recaiu sobre a Informação nº 50/2015, produzida por estes serviços, 

no dia 16 de abril de 2015, veio aquele órgão municipal manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão formulada pela peticionária. ----- 
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3. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

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

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ---- 

4. Considerando que não foi possível proceder à notificação da 

requerente, relativamente ao sentido de decisão de indeferimento da 

pretensão formulada, quer através da notificação pessoal, quer através 

de correio, veio a ser afixado, nos lugares de estilo, conforme 

previsto no CPA, o Edital n.º 64/2015, datado do pretérito dia 

22/06/2015. -------------------------------------------------------- 

5. Sendo certo que, até à presente data, a requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

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

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

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

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

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

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

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

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pela requerente, 

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

Informação/Proposta n.º 55/SPDC n.º 05/2015, produzida pela Divisão 

de Recursos Humanos/Setor de Projectos e Desenvolvimento Comunitário, 

no dia 18/03/2015 e a Informação nº 50/2015, produzida por estes 

serviços, no dia 16 de abril de 2015; ------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação; ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Chaves, 16 de setembro de 2015. ------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

2015.09.16. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se o agendamento 

da mesma para a próxima reunião do órgão executivo camarário. ------- 

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

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

DELGADO DE 2015.09.17 ----------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

17-09-2015. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes comentários: ----- 

1 – O Processo administrativo, em apreciação, não se encontra instruído 

com todos os elementos indispensáveis à sua boa apreciação, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 
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a) Informação, sobre a situação do consumidor e dos consumos de água, 

recentemente, registados; ------------------------------------------- 

b) Informação, sobre o procedimento de notificação do interessado, 

considerando que a mesma acabou por não ter o sucesso pretendido; --- 

c) Informação, sobre os motivos do incumprimento por parte do 

interessado; ------------------------------------------------------- 

d) Informação, sobre a atualização do contrato de fornecimento de 

água. -------------------------------------------------------------- 

e) Por último, informação sobre a situação social do consumidor, no 

sentido de saber se o mesmo é merecedor de apoio social da autarquia, 

na linha do que acontece com outras entidades do Concelho. ---------- 

2 – Pelas razões expostas, não podendo formar, convenientemente, a sua 

vontade, justa e livre, sobre a matéria em apreciação, não irá 

participar na votação do assunto, em apreciação, retirando-se da 

sala.--------------------------------------------------------------- 

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

De imediato, na sequência da intervenção, que antecede, usou da 

palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, 

prestado os seguintes esclarecimentos: ------------------------------ 

1 – É com grande perplexidade que regista a posição tomada, sobre a 

matéria, pelo Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo. --------------------------------------------- 

2 – De facto, estamos em presença de um processo administrativo que 

seguiu os seus trâmites legais, na sequência de um pedido formulado 

por um consumidor, consubstanciado no pagamento, em prestações, de 

dívida relativa ao fornecimento de água. ---------------------------- 

3 – O consumidor em causa beneficiou de todas as garantias legais, 

tendo em vista a sua participação na tomada de decisão, de acordo com 

o Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------- 

4 – Os comentários avançados, pelo Vereador do Partido Socialista, 

sobre a matéria, poderão ser apropriados, numa perspetiva geral e 

abstrata, antes da ordem do dia, mas nunca, numa situação, individual 

e concreta, a não ser que a decisão final a praticar não fosse 

respeitadora da própria Lei. ---------------------------------------- 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, quando eram 11:00 horas. ---------- 

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

 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

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

Seguidamente, usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para, em conjunto 

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

Moutinho, apresentar a seguinte declaração de voto: ----------------- 

“Votam favoravelmente a proposta, em apreciação, porque o procedimento 

administrativo dá cumprimento a todas as regras legais, em vigor, 

sobre a matéria. ---------------------------------------------------- 

No entanto, em futuros procedimentos, de igual natureza, deverão, os 

serviços municipais, fazer uma melhor averiguação e/ou avaliação da 

situação, individual e concreta, dos consumidores peticionários.” --  
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-------------------------------------------------------------------- 

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua participação na 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM TRATOR, NA SEQUÊNCIA 

DA QUEDA DE UM MURO. REQ: - ANTÓNIO DOS REIS SOUZA INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 119/DAF/2015. ---------------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos desta Autarquia Local nº 5505, de 13/05/2015, António 

dos Reis Souza, veio solicitar a assunção de responsabilidade, por 

parte deste Município, com vista ao pagamento duma indemnização pelos 

danos, patrimoniais sofridos num trator da sua propriedade, 

resultantes da queda de um muro que se encontrava no caminho por onde 

circulava. --------------------------------------------------------- 

2. Na sequência do pedido supra evidenciado, a Câmara Municipal de 
Chaves tomou deliberação, em sede de sua reunião ordinária datada do 

pretérito dia 18/06/2015, consubstanciada na intenção de indeferir a 

pretensão formulada pelo requerente, alicerçando tal sentido de 

decisão na Informação n.º 56/UFRO/2015, produzida pela Unidade 

Flexível de 2.º grau de Recursos Operacionais. --------------------- 

3. Neste contexto, foi concedido ao peticionário o prazo de 10 dias 
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ---- 

4. Neste contexto, o peticionário veio, através do requerimento n.º 
8709, datado do pretérito dia 31/07/15, e ao abrigo do direito de 

audiência dos interessados, invocar uma série de argumentos na 

tentativa legítima de inverter o sentido de decisão manifestado pelo 

órgão executivo municipal. ----------------------------------------- 

5. Na sequência da exposição do peticionário, supra referida, a Unidade 
Flexível de 2.º grau de Recursos Operacionais, através da Informação 

n.º 83/2015, produzida no dia 10/08/2015, após análise do argumentário 

apresentado, veio reiterar a sua posição inicial, concluindo que “no 

caso individual e concreto em apreciação, não se verifica, salvo melhor 

opinião, qualquer nexo causal entre uma conduta e ou omissão praticada 

por este Município e os danos, alegadamente, sofridos pelo requerente, 

pelo que não se encontram reunidos os requisitos que permitam a este 

último assacar responsabilidade extracontratual, no caso individual e 

concreto, a esta Autarquia Local.” ---------------------------------- 

6. Assim, sobre a matéria, cumpre-me tecer os seguintes comentários, 
a saber: ------------------------------------------------------------ 

III – Do Direito ---------------------------------------------------- 

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado e demais Entidades Públicas encontra-se consagrada na Lei nº 

67/2007, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------- 

2. Ora, para que se verifique responsabilidade civil administrativa é 
necessário que estejam reunidos os seguintes pressupostos, a saber: - 

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

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

- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; -------------- 
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- Que desse ato tenham resultado prejuízos; --------------------- 

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

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

3. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrém ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “.- 

4. Tal facto, deverá, ainda, caracterizar-se como ilícito, ou seja, 
antijurídico ou contrário ao direito. ------------------------------- 

5. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: --------------------- 

- ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrém  

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

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

6. No caso individual e concreto em apreciação, o peticionário afirma 
que o acidente em causa ocorreu devido à queda de um muro de suporte 

do caminho por onde circulava com o trator. ------------------------- 

7. Sobre esta matéria, e como já se viu, a Unidade Flexível de 2.º 
grau de Recursos Operacionais, através da Informação n.º 83/2015, 

produzida no dia 10/08/2015, após análise do argumentário apresentado, 

concluiu que “no caso individual e concreto em apreciação, não se 

verifica, salvo melhor opinião, qualquer nexo causal entre uma conduta 

e ou omissão praticada por este Município e os danos, alegadamente, 

sofridos pelo requerente, pelo que não se encontram reunidos os 

requisitos que permitam a este último assacar responsabilidade 

extracontratual, no caso individual e concreto, a esta Autarquia 

Local.” ------------------------------------------------------------ 

7. Neste contexto, e fazendo fé nas conclusões exaradas pelos serviços 
técnicos competente, do ponto de vista estritamente jurídico, 

julgamos, salvo melhor opinião, que não se encontram reunidos os 

pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual da Autarquia, no caso 

individual e concreto. ---------------------------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento da pretensão formulada pelo requerente, 

de acordo com as razões exaradas na Informação n.º 83/2015, produzida 

pela Unidade Flexível de 2.º grau de Recursos Operacionais, no dia 

10/08/2015;--------------------------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; -------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Chaves, 16 de setembro de 2015. ------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

2015.09.16. -------------------------------------------------------- 
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Visto. Concordo com a presente informação, sugerindo-se o agendamento 

da mesma para a próxima reunião do órgão executivo camarário. ------- 

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

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

DELGADO DE 2015.09.17 ----------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

17-09-2015. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. PREÇO DAS REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 

2015/2016, NAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO 

DE CHAVES. INFORMAÇÃO Nº 140/DDSC/SE Nº 58/2015. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

À semelhança dos anos letivos anteriores, o Município de Chaves, no 

âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares, dá continuidade ao serviço de refeições para o ano letivo 

2015/2016, nos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e 

do 1º ciclo do ensino básico. -------------------------------------- 

Considerando que o Despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, do Senhor 

Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, regula as 

condições de aplicação das medidas de ação social escolar, da 

responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios, para o 

ano letivo 2015/2016; ---------------------------------------------- 

Considerando que o preço a pagar por refeição pelos alunos do 1º ciclo 

do ensino básico corresponde ao valor fixado para os alunos dos 2º e 

3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. ------------------- 

Considerando que, de acordo com a alínea h) do n.º 1 do Artigo 33 º 

da Lei n. º 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal, 

deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 

respeita à alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos 

a estudantes. ------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o retro mencionado despacho, propõe-se que para 

o ano letivo 2015/2016, o preço das refeições a cobrar aos alunos dos 

estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo do Concelho de Chaves, 

seja fixado de acordo com a presente tabela e em consonância com o 

referido despacho. -------------------------------------------------- 

Preço de refeição por escalão --------------------------------------- 

Alunos ------------------------------------------------------------- 

Transportados e/ou 

Escalão A 

Escalão B Restantes alunos 

 

€0,00 – Grátis 

 

 

€0,73 

 

€1,46 
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Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade de 

sugerir o seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

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

Coordenador Técnico, ------------------------------------------------ 

(José Carlos Santos Silva) ------------------------------------------ 

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.09.24. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.09.28. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

28.09.2015. -------------------------------------------------------- 

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. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE DÍVIDAS REFERENTES A REFEIÇÕES ESCOLARES 

E PROLONGAMENTOS DE HORÁRIO DE ANOS LETIVOS ANTERIORES. INFORMAÇÃO Nº 

144/DDSC/SE Nº 60/2015. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ----------------------------------- 

O Município de Chaves, no âmbito do “Programa de Generalização de 

Fornecimento de Refeições Escolares” e do “Acordo de Cooperação” para 

o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré - Escolar, 

garante a oferta de refeições escolares nas escolas do 1º ciclo e 

jardins-de-infância do Concelho de Chaves e “ Atividades de Animação 

e de Apoio à Família”- Prolongamento de Horário, na educação Pré-

Escolar. ----------------------------------------------------------- 

- Considerando que o pagamento das refeições e da frequência do 

Prolongamentos de horário, por parte dos encarregados de educação, é 

feito mensalmente do dia 01 ao dia 15 de cada mês, na secção de 

Atendimento do Município de Chaves, de segunda a sexta, das 9h00 às 

12h30m e das 14h00 às 16h45m; --------------------------------------- 

- Considerando que antes do início do presente ano letivo, foi 

realizado um levantamento de incumprimentos de pagamento pelos 

encarregados de educação referente quer às refeições quer ao 

prolongamento de horário; ------------------------------------------- 

- Considerando que, posteriormente, os Agrupamentos de Escolas foram 

informados, via correio eletrónico que iriam ser emitidas notas de 

dívida, por aluno, a entregar a cada encarregado de educação, pelo 

estabelecimento de ensino e que os pais/encarregados de educação 

poderiam proceder à regularização das dívidas até ao próximo dia 15 

de outubro, inclusive; ---------------------------------------------- 

- Considerando que há encarregados de educação, com dívidas referentes 

a anos letivos anteriores, que vêm junto do setor de educação solicitar 

o pagamento da respetiva dívida em prestações, devido ao valor ser 

elevado e não terem condições financeiras para liquidar a divida na 

sua totalidade. ----------------------------------------------------- 
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Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar, de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto 

I, do artigo 33.º, da Lei n.º75/22013, de 12 de Setembro. ----------- 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim e no sentido de regular esta matéria, “Pagamento de dividas em 

prestações referente às refeições escolares e/ou Prolongamento de 

horário”, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que aprove 

as seguintes normas com vista à sua implementação: ------------------ 

“Dívidas referente às refeições escolares e/ou prolongamento de 

horário - Pagamento em prestações: ---------------------------------- 

1. O pagamento em prestações só se aplica a dívidas resultante de 

incumprimentos relativos a anos letivos anteriores; ----------------- 

2. O pedido de pagamento em prestações deve ser devidamente 

fundamentado, através de requerimento dirigido ao Senhor Presidente, 

das razões sócio económicas justificadoras de tal medida, por parte 

do encarregado de educação; ----------------------------------------- 

3. O número máximo de prestações é de doze e o valor mínimo, de cada 

prestação, não pode ser inferior a 5,00€. --------------------------- 

4. O não pagamento das prestações, de acordo com o plano estabelecido, 

irá determinar o vencimento de todas as demais prestações, seguindo - 

se o procedimento de cobrança coerciva; ----------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa, que a 

mesma seja encaminhada para a próxima reunião de Câmara Municipal para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 25 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

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

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

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

CARLOS FRANÇA DE 2015.09.25. ---------------------------------------- 

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

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

DELGADO DE 2015.09.28. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

28.09.2015. -------------------------------------------------------- 

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: 

 

 

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

Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, quando eram 11:10 horas. ------- 

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

 

 

1. “ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO CLUBE DE PRODUTORES 

DE BÍSAROS DE CHAVES”. PROPOSTA Nº108/GAP/15. ----------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o Clube de Produtores de Bísaros de Chaves, pessoa 

coletiva nº 513 142 266, através de ofício em anexo, registado na 

Secção de Expediente Geral desta Câmara Municipal sob o nº 9948 de 07 

de setembro do corrente ano, vem solicitar um apoio financeiro para 

pagamento de prémios no âmbito da realização do II Concurso Concelhio 

de Suínos da Raça Bísara, conforme tabela em anexo e aquisição de 

infraestruturas amovíveis de contenção dos animais;------------------ 

Considerando que é pretensão do Clube de Produtores de Bísaros de 

Chaves realizar a segunda edição do concurso concelhio de suínos da 

raça bísara, no próximo dia 31 de outubro, no âmbito da Feira dos 

Santos e inserido no programa das raças autóctones;------------------ 

Considerando a importância fundamental desta raça de suínos em termos 

estratégicos, uma vez que serve de alavanca impulsionadora de uma 

gastronomia que se quer de qualidade, com produtos reconhecidos e 

apreciados, de que são exemplo os enchidos da região;---------------- 

Considerando que a conservação da raça bísara contribui para a 

dinamização do meio rural diversificação da paisagem rural, riqueza 

nutricional dos seus produtos, preservação das tradições e 

enriquecimento da cultura gastronómica na região e país;------------- 

Considerando que os sistemas de produção animal tradicionais vão de 

encontro ao que o consumidor mais valoriza, ou seja alimentos seguros, 

de qualidade e ambientalmente sustentáveis; ------------------------- 

Considerando que o Clube de Produtores de Bísaro de Chaves tem como 

objeto social a promoção, formação e prestação de serviços aos 

produtores/criadores ao nível do concelho de Chaves, dinamizando todo 

o sistema integrado de criação de suínos de raça bísara; ------------ 

Considerando que, no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u), do número 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município. ------------------ 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, sou de 

submeter à aprovação do executivo camarário a seguinte proposta e 

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

a) Atribuir uma comparticipação financeira no valor de 3.000,00€ 

(três mil euros) ao Clube de Produtores de Bísaros de Chaves, sendo 

1.500,00€ para atribuição de prémios e 1.500,00€ para aquisição de 

estruturas de contenção de animais com vista a apoiar a organização 

da 2ª edição do concurso concelhio de suínos de raça bísara, a decorrer 

no âmbito da Feira dos Santos; -------------------------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

executivo camarário dever-se-á promover a devida publicação em jornal 

local ou boletim municipal; ----------------------------------------- 

c) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

referida entidade; -------------------------------------------------- 

d) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

ara ulterior operacionalização; ------------------------------------- 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.99; ----------------------------------------------- 

f) Em conformidade com a LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 24 de setembro de 2015 -------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada, na sala, do Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

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 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 1. -- 

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

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

 

 

3.2. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DO IMI AO ABRIGO 

DO ART.º 71 DO EBF - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO ENG.º PAULO JORGE RODRIGUES BRANCO, DE 18.09.2015. ---- 

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 comproprietário e na condição de 

representante do cabeça de casal da herança indivisa de Modesto de 

Sousa Valadares, solicita sob requerimento n.º 540/15, referente ao 

processo n.º 530/13, emissão de certidão para isenção de IMI.------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves 

nº300/20070315, o prédio está inscrito na matriz com o artigo urbano 

n.º 268 e situa-se na Rua Direita nº 87-91, freguesia de Santa Maria 

Maior, concelho de Chaves.------------------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.2.1. Para se iniciarem as obras, foi solicitada a ocupação da via 

pública, tendo sido emitido a 22 de Agosto de 2013 o respetivo alvará 

de ocupação da via publica nº130/13, por um período de 30 dias.------ 

2 ENQUADRAMENTO DO PEDIDO---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO------------------------------- 
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O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade, e posteriormente publicada em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 67, de 5 de Abril de 2013.----------------- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU, 

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 Nº7 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, com 

as alterações introduzidas pelas Leis nºs 82-B/2014, 82-D/2014 e 82-

E/2014, de 31 de dezembro e Decreto-Lei nº 7/2015, de 13 de janeiro.- 

3 CONSIDERAÇÕES DO PARECER--------------------------------------- 

3.1. A reabilitação incidiu apenas ao nível do rés-do-chão, 1º andar 

e cobertura, mantendo-se o 2º e 3º andares em condições deficientes 

para a sua utilização. No levantamento fotográfico feito em 21/11/2014 

verificou-se que o estado de conservação era péssimo, apresentando 

inúmeros focos de infiltração através da cobertura, desprendimento de 

rebocos das paredes interiores, fendilhações severas nas paredes 

interiores, soalho e tetos em muito mau estado de conservação.------- 

3.2. Da reabilitação, foi substituída toda a estrutura do telhado, 

garantindo deste modo a eliminação das infiltrações para o interior 

do edifício, tendo sido também reabilitada toda a fachada do edifício, 

ao nível do r/c e 1º andar.------------------------------------------ 

3.3. No âmbito do nº 23 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do locado 

para a determinação do estado de conservação.------------------------ 

3.4. No passado dia 09/04/2015 foi feita a vistoria final a certificar 

o estado de conservação do imóvel, tendo sido considerado um estado 

de conservação de excelente, conforme consta da ficha de avaliação, 

anexa ao processo.--------------------------------------------------- 

3.5. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.1 e 3.4, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea a) do nº22 do artigo 71º 

do EBF – “Ações 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 frações, 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. Apenas foi reabilitado o r/c e 1º andar, pelo que a isenção de 

IMI incide única e exclusivamente nestas duas divisões do prédio.--- 

3.7. No que respeita aos valores de isenção de IMI, considerando a 

taxa de 0,35% atualmente em vigor no concelho de Chaves, a isenção por 

um período de 5 anos, resulta numa redução de receita para o município, 

sendo neste caso e de acordo com a nova avaliação efetuada após 

finalizadas as obras de reabilitação de:----------------------------- 
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Imóvel 
Uso da 

unidade 

Data 

Avaliação 

Valor 

patrimonial 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

r/c Comércio 30/06/15 58 530,00€ 204.86€ 1 024.30€ 

1º Andar Habitação 30/06/15 35 630,00€ 124.71€ 623.55€ 

      

   Total 329.57€ 1 647.85€ 

3.8. Assim, o município perderá receita anual no valor de 329.57 € e 

de 1 647.85€ durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação.------------------------------------------------ 

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

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, por um período de cinco anos, de acordo com o nº7 do 

artigo 71.º do EBF.------------------------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente a reunião da câmara, 

no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a proposta de 

decisão e posteriormente ser submetida para deliberação, à assembleia 

municipal, de acordo com o nº 19 do artigo 71º do EBF.---------------  

4.3. A certidão deverá ser passada em nome de Modesto de Sousa 

Valadares - Cabeça de Casal da Herança Indivisa, contribuinte fiscal 

nº 702 167 355, representado por Jorge António de Carvalho Sousa 

Valadares.---------------------------------------------------------- 

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

DELGADO DE 2015.09.25. ---------------------------------------------- 

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 29.09.2015. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo. Á 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. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
“ECOVIA DO TÂMEGA – 1.ª FASE (ECOVIA DO TÂMEGA – AÇÃO 1 E UNIÃO EM 

VILA VERDE DA RAIA – AÇÃO 2)” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 261/2015, 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, nº 116 de 17 de junho de 2015, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do Tâmega 

– 1.ª Fase (Ecovia do Tâmega – Ação 1 e União em Vila Verde da Raia – 

Ação 2)”.----------------------------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 31 de julho de 2015, o Município de Chaves adjudicou 
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à empresa Lúcios – Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A., a execução 

da referida empreitada.---------------------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 21 de agosto de 

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

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil Euros), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar 

as seguintes condições:---------------------------------------------- 

 Prazo de execução da obra: 60 dias contados a partir da consignação 

dos trabalhos.------------------------------------------------------ 

5 – O adjudicatário, apresentou a 16 de setembro de 2015, o Plano de 

Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.--- 

II – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis.---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra.----Analisado o Plano de 

Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª Fernanda Serra, 

conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser aprovado 

condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, sempre que 

no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de 

execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados novos riscos.— 

É ainda obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de segurança 

em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido diploma 

legal.-------------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa declaração 

conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de segurança e a 

sua aceitação.------------------------------------------------------ 

São obrigações do coordenador de segurança em obra, as definidas no 

ponto nº 2 do artigo 14º do já citado Decreto-lei nº 273/2003 de 29 

de outubro.--------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 25 de setembro de 2015 ------------------- 

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

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em anexo: Plano de Segurança ---------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.09.28.----------------------------------------------  

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 

2015.09.28. -------------------------------------------------------- 

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. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – ALTERAÇÃO DO CORREDOR 

SUSPENSO. ---------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº 240/2015, 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.--------------------------------- 

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

1. No dia 4 de Setembro de 2015, em reunião de obra com o Senhor 

Arquiteto Cândido Lopes, responsável pelo projeto da obra e o Senhor 

Presidente, verificou-se o andamento dos trabalhos e evolução da 

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

2. Durante a reunião verificou-se, de entre outros assuntos que a 

estrutura metálica interior que constitui o corredor suspenso que irá 

permitir aos visitantes a visualização das estruturas arqueológicas 

existentes do antigo balneário termal romano, estão em fase de 

conclusão.---------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a estrutura metálica que constitui o corredor que 

atravessa de um estremo ao outro o Museu, conforme planta anexa, passa 

diretamente por cima da piscina central e de outras estruturas, 

dificultando a visibilidade.----------------------------------------- 

4. Foi verificado também, que após entrar no Museu, não se consegue 

ter uma visão geral das estruturas arqueológicas, porque o corredor 

referido no ponto anterior tapa a visibilidade das mesmas afetando a 

visibilidade geral dos achados arqueológicos.------------------------ 

5. Neste sentido, de modo a melhorar assim o projeto, dado tratar-se 

de uma obra para valorização das estruturas arqueológicas existentes, 

torna-se necessário alterar a posição do corredor de acordo com desenho 

proposto em anexo.--------------------------------------------------- 

6. Consultado o projetista, o mesmo aceita a alteração, não colocando 

nenhum inconveniente na aprovação da mesma.-------------------------- 

7. Considerando que a referida alteração vai originar novos encargos 

de acordo com o Código dos Contratos Públicos, os trabalhos necessários 

não se enquadram na definição de trabalhos a mais e de trabalhos de 

suprimentos de erros e omissões.------------------------------------- 

8. Assim, os trabalhos referidos terão de ser objeto de um 

Procedimento autónomo, ou seja o Ajuste Direto no valor de 36.000,00€, 

(Trinta e seis mil euros), IVA não incluído, apresentado em mapa de 

orçamento em anexo.-------------------------------------------------- 
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9. Os referidos trabalhos não vão ser objeto de qualquer 

financiamento.------------------------------------------------------ 

10. Tratando-se de um trabalho, que devido à sua especificidade e ao 

próprio peso das vigas metálicas, se torna necessário o apoio de meios 

mecânicos, nomeadamente a grua ainda presente em obra, dado que nesta 

fase só consegue ter acesso ao interior do Museu por intermedio dos 

vãos das claraboias ainda abertos na laje da praça, pelo que a 

conclusão da obra está condicionada à realização de estes trabalhos, 

ou seja só poderemos concluir o fecho de vãos da Praça, aquando da 

alteração do corredor.----------------------------------------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte:------------------------------- 

a) Submeter à aprovação do Órgão Executivo Municipal a referida 

alteração;---------------------------------------------------------- 

b) Considerando que o referido projeto está a ter alterações que na 

nossa opinião não são significativas nem interferem de forma alguma 

com os achados arqueológicos julga-se no entanto oportuno remeter o 

mesmo para a Direção Regional da Cultura do Norte, para respetiva 

aprovação; ---------------------------------------------------------

c) Caso a presente alteração venha a merecer aprovação, sugere-se que 

seja agendada pelo Sr. Presidente reunião com a Direção Regional da 

Cultura do Norte para apresentação da alteração e obtenção do respetivo 

parecer;------------------------------------------------------------ 

d) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de obter cabimento e compromisso.------- 

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

Chaves, 28 de Setembro de 2015--------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Mapa de Orçamento. ------------------------------------------ 

Planta.------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.09.28.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.09.29.---------------------------------------------- 

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 

2015.09.29.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito Moura 

Moutinho, para sublinhar que a alteração, ora, introduzida ao projeto 

de execução irá dar origem a uma adjudicação autónoma dos respetivos 

trabalhos, sendo certo que a proposta deveria ser complementada, 

mediante a indicação do respetivo prazo de execução. ---------------- 

Por outro lado, o projeto, em apreciação, regista um número 

significativo de erros, os quais se refletem, negativamente, no 

orçamento da autarquia. --------------------------------------------- 

Por estas razões, não poderá votar, favoravelmente, a aprovação da 

proposta, registando a sua posição de abstenção. -------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, tendo tecido, 

sobre o mesmo, os seguintes comentários: ---------------------------- 

Irá votar contra a aprovação da presente proposta, considerando que é 

manifestamente contra a ausência de programação de projetos 

fundamentais, no domínio do Turismo e da captação de pessoas. ------- 

A obra ainda não está concluída e já está a ser alterada. ----------- 

Esta solução é reveladora do desperdício financeiro que marca a gestão 

protagonizada pelo PSD. --------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção que antecede, da Vereadora do Partido 

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

da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para prestar os seguintes 

esclarecimentos adicionais, sobre o assunto, em apreciação: --------- 

1 – Pior do que errar é persistir no erro! -------------------------- 

2 – O passadiço executado de acordo com o projeto aprovado, veio a 

ser, unanimemente, considerado como uma solução, arquitetonicamente, 

inaceitável, comprometendo o mesmo a boa visita do próprio museu. --- 

3 – O projetista veio a ser convencido da bondade desta alteração, a 

qual irá valorizar, de forma inequívoca, os achados arqueológicos 

depositados no museu e de dimensão histórica impar. ----------------- 

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

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

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

tecido, sobre o assunto, os seguintes comentários adicionais: ------- 

O seu voto de oposição à aprovação da proposta nada tem a ver com o 

facto de gostar ou não gostar da solução arquitetónica, agora, 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

Ao invés, o seu voto vai no sentido de não poder pactuar com este 

desperdício e falta de planeamento da própria obra, valores que, 

aparentemente, são indiferentes à gestão municipal liderada pelo PSD.- 

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

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

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido, sobre o 

assunto, os seguintes comentários: ---------------------------------- 

1 – Embora concordando com os comentários avançados, anteriormente, 

pela Dra. Paula Barros, é inquestionável que a construção do passadiço, 

na sua versão inicial, era um erro, prejudicando a própria perspetiva 

do museu, com todos os inconvenientes daí emergentes para os seus 

visitantes. -------------------------------------------------------- 

2 – Considerando a informação prestada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, lamenta que o Senhor Arquiteto responsável pela conceção do 

projeto tenha demorado tanto tempo a compreender que a solução inicial 

era inaceitável. ---------------------------------------------------- 

3 – Assim, é melhor colmatar o erro inicial, mediante a concretização 

desta solução, embora, a sua posição de partida, sobre este projeto, 

sempre apontou para que o museu fosse desenvolvido sem qualquer 

cobertura. ---------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João Adérito 

Moura Moutinho, e com o voto contra da Vereadora do Partido Socialista, 

Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, concordar com a 

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

mesma. Notifique-se. ------------------------------------------------ 
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1.3. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO. --- 

Foi presente a informação nº 262/2015, 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.--------------------------------- 

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

1. Durante os trabalhos de conclusão da pavimentação da laje da praça 

em tijolo romano tipo Tira Romana Vermelho Vulcânico verificou-se que 

mesmo não estava a ser executado adequadamente.---------------------- 

2. Após a pavimentação verificou-se a existência de várias depressões 

na superfície do pavimento, bem como alguns desalinhamentos, 

esquadrias mal executadas e peças salientes.------------------------- 

3. Posto isto, o Dono de Obra, representado pela Fiscalização, 

solicitou ao adjudicatário a reparação de todos os defeitos 

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

4. Em reunião de obra, ficou assim acordado com o empreiteiro que o 

pavimento seria levantado em toda a área e reposto novamente, de modo 

a que o trabalho seja bem executado.--------------------------------- 

5. Para que o trabalho seja bem executado, o empreiteiro necessita 

que o prazo de execução seja prorrogado.----------------------------- 

6. A obra deveria estar concluída até ao dia 30 de Setembro de 2015.- 

7. Considerando o referido e, salientando a importância científica e 

patrimonial da obra, propõe-se que o prazo contratual seja 

reprogramado até 31 de Dezembro de 2015, de modo a concluir os 

trabalhos de acordo com as boas regras de construção.----------------

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 

fato em cima enunciadas, propõe-se ao Órgão Executivo aceitar a 

reprogramação de trabalhos proposta, nos termos da alínea c) do artigo 

302.º do Código dos Contratos Públicos, atinente ao compromisso 

assumido pela entidade executante, que se responsabiliza em concluir 

a obra até 31 de Dezembro do corrente ano.--------------------------- 
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2. Com a aprovação da presente reprogramação de trabalhos, não haverá 

direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação 

ao prazo contratado.------------------------------------------------- 

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

Chaves, 28 de Setembro de 2015--------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS Eng.ª AMÉLIA RODRIGUES, 

DE 2015.09.28.------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. Á consideração 

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

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

DELGADO, DE 2015.09.29.---------------------------------------------- 

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 

2015.09.29.--------------------------------------------------------- 

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

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, a 

Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros 

Teixeira Santos, tendo tecido, sobre o mesmo, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – Ao contrário do referido no ponto 6 da informação, atinente ao 

prazo de conclusão da empreitada, a mesma deveria estar concluída até 

ao pretérito dia 30 de setembro de 2015, tendo em conta os sucessivos 

adiamentos registados na execução da empreitada. -------------------- 

2 – Por outro lado, as boas regras de construção referidas no ponto 7 

da dita informação, deveriam ser asseguradas, durante toda a execução 

da obra. ------------------------------------------------------------ 

3 – A razão, ora, invocada para a concessão de mais uma prorrogação 

do prazo da empreitada é, absolutamente, vergonhosa e reveladora da 

má gestão das obras do Concelho sem, sequer, priorizar as de 

investimento de maior envergadura. ---------------------------------- 

4 – As boas regras de construção devem ser asseguradas e exigidas, 

desde o início da empreitada, sobretudo, em obras públicas desta 

envergadura. ------------------------------------------------------- 

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

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

Eng. João Adérito Moura Moutinho, subscrevendo os comentários, 

anteriormente, exarados, pela Dra. Paula Barros. -------------------- 

De facto, o erro descrito na informação deveria ter sido diagnosticado 

e/ou detetado, numa fase mais próxima do início dos trabalhos. A 

correção das anomalias na pavimentação da cobertura deveria ter sido 

iniciada, antes da colocação de todo o pavimento. Isto poderia ter 

sido feito se os erros tivessem sido detetados atempadamente. ------- 

O prazo de três meses, ora, concedido é exagerado, tendo em atenção 

os trabalhos que têm de ser executados. ----------------------------- 

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

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

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido, sobre o 

assunto, os seguintes comentários: ---------------------------------- 

1 – Partilha e subscreve todos os comentários apresentados, sobre a 

matéria, pela Dra. Paula Barros, manifestando a sua indisponibilidade 

para aprovar mais um adiamento desta obra. -------------------------- 
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2 – No acesso ao Tribunal existem uns antigos bancos de granito. ---- 

3 – Com a execução da obra, passou a existir entre aqueles bancos e o 

próprio museu, um pequeno espaço de separação de, aproximadamente, 

30cm, espaço esse que pode vir a constituir perigo para os transeuntes. 

4 – Esta situação deverá ser devidamente ponderada. ----------------- 

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

Em resposta às intervenções, dos Vereadores do Partido Socialista, 

usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para prestar os 

seguintes esclarecimentos adicionais, sobre o assunto, em apreciação: 

1 – Quero referir e sublinhar que confio inequivocamente na estrutura 

técnica de fiscalização da Câmara Municipal; ----------------------- 

2 - No que concerne ao reparo feito, pelo Vereador do Partido 

Socialista, Dr. Francisco Melo, e relacionado com a instalação dos 

bancos localizados no corredor público que dá acesso ao Tribunal, tal 

situação já se encontra identificada. ------------------------------ 

2 – A mesma será corrigida durante os trabalhos de impermeabilização 

do referido corredor. ---------------------------------------------- 

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

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

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula 

Cristina Barros Teixeira Santos, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, concordar com a 

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

mesma. Notifique-se. ------------------------------------------------ 
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1. CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE 

ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO 2015/2016 – CIRCUITO 

Nº 20”.- CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

18/GNE/2015. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.  Por deliberação camarária do passado dia 17 de julho de 2015, 

na sequência da Informação Nº 22/SC/2015, de 09/07/2015, foi aprovado 
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o relatório final de análise das propostas, propondo a adjudicação e 

aprovação da respetiva minuta do contrato, da “prestação de serviços 

de transporte de alunos, em circuitos especiais, para o ano letivo de 

2015/2016” – circuito nº 20, à firma adjudicatária Ademar de Sena 

Rodrigues, Unipessoal, Lda. ----------------------------------------- 

2.  A respetiva notificação da decisão de adjudicação foi efetuada 

e enviada no passado dia 30 de julho, nos termos do disposto no Artigo 

77º do Código dos contratos Públicos, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, 

de 29 de janeiro, bem como enviada a respetiva minuta do contrato, à 

firma adjudicatária Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda. ------ 

3. Convocado, oralmente, para a assinatura do contrato, o 

interessado e único sócio da firma adjudicatária, Ademar de Sena 

Rodrigues, veio, no dia de hoje, proceder à entrega, nos serviços 

administrativos da autarquia, de uma comunicação, registada sob nº 

10434, na qual informa da impossibilidade de assinar o contrato, visto 

que a firma “Ademar de Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda., cessou a sua 

atividade e foi extinta. -------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL: ------------------------------------------ 

1. Nos termos do disposto no nº1, do artigo 105º, do Código dos 

Contratos Públicos sob a epígrafe “Não outorga do contrato”, a 

adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o 

adjudicatário não comparecer no dia, hora e local fixados para a 

outorga do contrato. ------------------------------------------------ 

2. Em face da comunicação supra referida e da consequente não 

comparência para a assinatura do contrato, no dia de hoje, bem como 

da impossibilidade objetiva de o mesmo ser assinado, por inexistência 

jurídica da contraparte, a situação individual e concreta é subsumível 

ao disposto no nº1 do Artigo 105º do CCP, ou seja, caducidade da 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

3. Porém o início do Ano Letivo 2015/2016, agendado para o dia 18 

do corrente mês de setembro, torna urgente uma tomada de decisão, 

sobre esta matéria, de modo a que não seja comprometido o transporte 

escolar dos alunos afetos ao circuito nº20, sendo certo que a decisão 

relativa à declaração da caducidade da adjudicação é da competência 

da Câmara Municipal, órgão cuja próxima reunião será realizada, 

precisamente, no dia de amanhã – 18 de setembro de 2015 ------------- 

4. Nos termos do disposto no nº3, do Artigo 35º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, em circunstâncias excecionais, e no 

caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar 

quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena 

de anulabilidade. --------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito anteriormente 

expostas, toma-se a liberdade de sugerir a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Que o Presidente da Câmara Municipal, Arqt. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, declare a caducidade da adjudicação, da “prestação 

de serviços de transporte de alunos, em circuitos especiais, para o 

ano letivo de 2015/2016” – circuito nº 20, à firma Ademar de Sena 

Rodrigues, Unipessoal, Lda., ao abrigo do disposto no nº3, do Artigo 

35º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

b) No caso de concordância com a presente proposta, que a mesma seja 

presente na próxima reunião da Câmara Municipal, a realizar no dia de 

amanhã, para conhecimento do executivo camarário, e agendada para a 

próxima reunião da Câmara Municipal, a realizar no próximo dia 02 de 
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outubro de 2015, para ratificação da decisão administrativa praticada, 

nos termos da disposição legal referida na alínea anterior. --------- 

Chaves: 17 de setembro de 2015 -------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias ------------------------------------- 

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

DELGADO, DE 2015.09.17.---------------------------------------------- 

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 

2015.09.17.--------------------------------------------------------- 

Aprovo. Proceda-se em conformidade. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do pretérito dia 

17.09.2015. Notifique-se. ------------------------------------------- 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram onze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 
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