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Nº 15 – Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Chaves
Realizada no dia 19 de junho
de 2014. ------------------Aos dezanove dias do mês junho do ano dois mil e catorze, nesta cidade
de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho,
realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a
Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido Monteiro
Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Arq. Carlos Augusto
Castanheira Penas, Sra. Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos,
Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco
Teixeira Alves, Sr. Eng. João Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo
Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação
Geral.-------------------------------------------------------------Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze
horas e trinta minutos e iniciando-se a mesma de acordo com a ordem
do dia previamente elaborada e datada do dia dezassete de junho do
corrente ano. ------------------------------------------------------I – AUSÊNCIA DO VEREADOR DO MOVIMENTO AUTARQUICO INDEPENDENTE, SENHOR
JOÃO CARLOS ALVES NEVES. -------------------------------------------O Vereador do Movimento Autárquico Independente, Senhor João Carlos
Alves Neves, está ausente da presente reunião ordinária do Executivo
Camarário, em virtude de se encontrar, em representação do Município,
a participar na “Mostra dos Produtos Regionais”, que se realiza,
durante o dia de hoje, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
ausência. ---------------------------------------------------------II – INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CÂNDIDO
MONTEIRO CABELEIRA. -----------------------------------------------Usou da palavra, o Presidente da Câmara, Senhor Arq. António Cândido
Monteiro Cabeleira, dando conhecimento, ao Executivo Municipal, dos
seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber:- Reunião de trabalho do Conselho de Agrupamento dos Centros de Saúde
do Alto Tâmega e Barroso – Teve lugar, no passado dia 11 de junho, uma
reunião de trabalho do Conselho de Agrupamento dos Centros de Saúde
do Alto Tâmega e Barroso, tendo, em tal sede, sido aprovada uma Moção,
dirigida à tutela, evidenciando, tal documento, uma preocupação sobre
o estado da saúde na região do Alto Tâmega, quer ao nível dos centros
de saúde, quer ao nível do funcionamento do hospital de Chaves. ----Tal documento regista, ainda, uma preocupação centrada no progressivo
envelhecimento da classe médica que desenvolve a sua atividade clinica
nos diversos estabelecimentos de saúde localizados na região do Alto
Tâmega. -----------------------------------------------------------Sobre está matéria, o Presidente da Câmara disponibilizou, a todos os
Vereadores, o Plano de Desempenho de 2014, do Agrupamento de Centros
de Saúde do Alto Tâmega e Barroso, Documento cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------- Reunião de trabalho com a ARS Norte – Teve lugar, no passado dia 13
de junho, uma reunião de trabalho com a ARS Norte, na qual foram
abordados os seguintes assuntos principais: -------------------------
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a) Funcionamento de Hospital de Chaves, tendo, tal organismo, assumido
a responsabilidade de elaboração de um estudo, em vista a distinguir
o Hospital de Chaves com os serviços de Ortopedia e de Reabilitação
Física; -----------------------------------------------------------b) Unidade de Cuidados Continuados: Sobre esta temática, veio a ser,
conjuntamente, ponderada a possibilidade de uma outra IPSS, sedeada
no Concelho de Chaves, poder vir a assumir a responsabilidade pelo
arrendamento e gestão do edifício onde, atualmente, se encontra
instalada a Unidade e propriedade da empresa “Flavicordia”. --------Esta solução irá permitir, a concretizar-se, evitar o encerramento de
tal unidade. -------------------------------------------------------- Reunião com os Moradores do Centro Histórico – Teve lugar, no passado
dia 17 de junho, uma reunião de trabalho com os moradores do Centro
histórico da cidade de Chaves, tendo sido ponderadas, durante a mesma,
as seguintes questões: ---------------------------------------------a) Funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados no Centro
Histórico, particularmente, os estabelecimentos de Bebidas; --------b) Envolvimento das Forças Policiais numa melhor fiscalização da Zona
Histórica e em todas as suas componentes; --------------------------c) Revisão do Regulamento do horário de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais, designadamente os estabelecimentos de
bebidas localizados no Centro histórico. ---------------------------d) Melhoramento da limpeza das ruas e praças situadas no Centro
Histórico, com especial incidência na madrugada de Sábado para
Domingo. ----------------------------------------------------------e) Maior exigência na aplicação das sanções administrativas
decorrentes da violação, por parte dos infratores, dos Regulamentos
aplicáveis, sendo, também, aplicáveis todas as medidas cautelares
previstas na Lei. --------------------------------------------------- Reunião na UTAD – Teve lugar, no passado dia 18 de junho, uma reunião
de trabalho contando com a presença dos legais representantes das
comunidades intermunicipais, do “IPB” e da “UTAD”, tendo como objetivo
a elaboração de um Plano Integrado para o Desenvolvimento de Trás os
Montes e Alto Douro. ------------------------------------------------ Foral Manuelino – Sobre está matéria, o Senhor Presidente da Câmara,
deu conhecimento ao Executivo, sobre a preparação de uma proposta
consubstanciada na Comemoração da Concessão do Foral Manuelino,
proposta essa que deverá ser analisada, discutida e votada na próxima
reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------Neste contexto, procedeu à divulgação, junto de todos os Vereadores,
do Logotipo que irá ser utilizado, em vista à divulgação de tal evento,
o qual mereceu a concordância do Executivo Municipal. --------------
Informação/Proposta
57/DAF/2014
–
Declaração
de
inconstitucionalidade com força obrigatória geral, do artigo 33º, da
Lei do Orçamento de Estado para 2014; - Acórdão n.º 413/2014, do
Tribunal Constitucional; - Efeitos relativamente ao regime previsto
no artigo 73º, LOE 2014 - Para Conhecimento - Sobre esta matéria, o
Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo Municipal,
do teor do documento identificado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocação de sinalização turístico-cultural na A24 - Para
Conhecimento - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara deu
conhecimento, ao Executivo Municipal, das diligências já realizadas
pelos serviços municipais tendo em vista a colocação de sinalização
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turístico-cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------II - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA DRA.
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA SANTOS. -----------------------------Usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula
Cristina Barros Teixeira Santos, começando a sua intervenção,
justificando e pedindo desculpas pelo seu atraso registado no início
da reunião, e justificando, simultaneamente, a sua falta à anterior
reunião ordinária do Executivo Camarário – Reunião ordinária do dia
09 de junho de 2014 -, por motivos de doença. -----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
falta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomando a sua intervenção, a Senhora Vereadora manifestou a sua
congratulação pelo facto de ter sido aprovada uma Moção que identifica
um conjunto de questões relevantes para os serviços de Saúde do Alto
Tâmega. -----------------------------------------------------------Neste contexto, recordou ao Senhor Presidente da Câmara que, mais do
que uma Moção, veio a ser aprovada pela Assembleia da República, uma
resolução, tendo como objeto a criação, em Chaves, de uma Unidade
Local de Saúde. ----------------------------------------------------Lamentou o facto de nada ter sido feito nesse sentido, ao invés, dia
após dia, regista-se uma degradação inaceitável do funcionamento do
Hospital de Chaves, com todos os prejuízos daí emergentes para as
populações Locais. -------------------------------------------------Ainda sobre a matéria relacionada com os serviços de Saúde da região,
deu nota de ter recebido um convite para participar na 1ª Convenção
Autárquica, a realizar em Vila Pouca de Aguiar, sendo certo que um dos
temas a debater centra-se, precisamente, nas questões relacionadas com
a saúde. -----------------------------------------------------------Esta convenção irá contar, seguramente, com a participação de diversos
autarcas, enquanto representantes dos diversos municípios da região
(Câmaras Municipais e Assembleias Municipais). ---------------------No entanto, é necessário que está convenção vá mais além, no sentido
de colocar o enfoque em todos os problemas que, transversalmente, se
colocam a esta região do interior. ---------------------------------É necessário colocar em marcha um conjunto de ações que permitam
mobilizar todas as forças da região para a resolução de todos os
problemas comuns. --------------------------------------------------Veja-se, nesse sentido, na área da saúde, a situação da unidade de
cuidados continuados, situação essa que é bastante crítica e que
deveria ser capitalizada com o um fator mobilizador de vontades e de
instituições, tanto mais que, na presente data, já foi dada ordem de
despedimento coletivo a todos os colaboradores que nela vinham
desempenhando as suas funções. -------------------------------------Neste contexto, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, informação
sobre a possibilidade efetiva de tal unidade poder ser gerida por
outra IPSS, evitando-se, assim, o encerramento da unidade, com todas
as vantagens daí resultantes. --------------------------------------Por último, questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a existência
de estudos técnicos relacionados com a criação da unidade local de
saúde, em Chaves. ---------------------------------------------------

F. 124
_____________________

-------------------------------------------------------------------Na sequência da parte final da intervenção da Vereadora do Partido
Socialista, o Presidente da Câmara, procedeu à entrega, aos respetivos
Vereadores, do estudo referido em tal intervenção, pese embora o mesmo
ainda não tenha sido remetido, oficialmente, para a Autarquia. -----Porém, o autor do referido estudo, manifestou a sua anuência
relativamente à sua divulgação pública, razão pela qual não existe
qualquer inconveniente em que o mesmo seja facultado aos Senhores
Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomando a sua intervenção, a Dra. Paula Barros, começou por referir,
que a reabilitação do Centro histórico da Cidade de Chaves é também
uma preocupação do Partido Socialista. -----------------------------Nesse sentido deveria ser promovido um fórum alargado, contando com a
participação dos moradores do Centro Histórico, comerciantes,
autarcas, associações representativas e proprietários das edificações,
no sentido de fazer uma congregação de todos os interesses envolvidos.
De facto, a valorização do centro Histórico e das Termas de Chaves,
constituem, inquestionavelmente, um fator de desenvolvimento económico
e turístico do Concelho. -------------------------------------------No entanto, para alcançar tal desiderato, é necessário combinar dois
fatores essenciais a saber: ----------------------------------------a) Atratividade do Centro Histórico, apostando na sua vertente
turística e comercial; ---------------------------------------------b) Reunião das diferentes sensibilidades que permitam alcançar
soluções equilibradas que permitam combinar a qualidade de vida do
Centro histórico, sem prejudicar o seu desenvolvimento económico e
social. -----------------------------------------------------------Por outro lado, o Concelho Municipal de Segurança dever-se-ia
preocupar também com as questões de segurança do Centro Histórico,
solicitando, nesse sentido, informação, ao Senhor Presidente da
Câmara, sobre o regular funcionamento de tal Órgão. ----------------A limpeza das ruas do Centro Histórico deveria ser mais eficaz e
eficiente, sendo certo que está matéria já foi, oportunamente,
suscitada aquando da contratação da atual empresa que assegura a
recolha de resíduos urbanos. ---------------------------------------Algumas destas soluções não exigem, à partida, qualquer esforço
financeiro. -------------------------------------------------------Apenas exigem atitude, mobilização e concretização de interesses e
criatividade. -----------------------------------------------------Centrando agora as suas atenções no dossiê relacionado com a UTAD, a
Senhora Vereadora deu nota de ter tomado conhecimento, de que teria
sido retirado todo o mobiliário do Pólo da UTAD de Chaves. ---------Por outro lado, gostava de ouvir, da parte do Senhor Presidente da
Câmara aquilo que, efetivamente, se passa com o Pólo Universitário da
UTAD, em Chaves, sendo essencial assegurar e manter o serviço público
de ensino superior no Concelho de Chaves. --------------------------Tanto mais que o eventual encerramento de tal Pólo, para além dos
danos marginais daí emergentes, vai provocar a extinção de mais postos
de trabalho, em Chaves. --------------------------------------------II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR DR.
FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO. ---------------------------------Usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, tendo solicitado, ao Senhor Presidente da
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Câmara, esclarecimentos, sobre os seguintes assuntos relacionados com
a atividade municipal, a saber: ------------------------------------- Disponibilização de funcionários do Município a favor de outras
instituições – Sobre este assunto o Senhor Vereador do Partido
socialista interpelou, verbalmente, o Senhor Presidente da Câmara,
sobre a eventual disponibilização de funcionários municipais, nos
termos que seguidamente se transcrevem: ----------------------------“Chegou-nos a notícia qua a Autarquia, à falta de dinheiro líquido,
está
atualmente
a
disponibilizar
funcionários
municipais
em
associações, ipss e juntas de freguesia a custo zero para essas
instituições, como medidas de apoio ao seu funcionamento. ----------Assim sendo, requeremos que nos seja informado o número de funcionários
municipais envolvidos, as organizações que recebem estes benefícios,
e o valor que por este meio cada uma recebe por esta via e, bem ainda,
como se podem candidatar a este apoio outras instituições.“ --------- Procedimento de aquisição de serviços para a para a recuperação do
IVA – Sobre este assunto, o Senhor Vereador solicitou o acesso ao
relatório de execução que permitiu a recuperação do IVA do Município.
- Colocação de sinalética da A 24 – Sobre esta matéria, partindo da
análise da informação produzida pelos serviços municipais, a mesma
encontra-se apenas fundamentada quanto aos encargos que o Município
tem de suportar com a sua colocação. -------------------------------Todavia, a proposta deverá ser enriquecida, do ponto de vista
qualitativo, com a indicação da mensagem institucional e/ou o
monumento a divulgar na sinalização turístico - cultural a colocar na
A24. --------------------------------------------------------------- Balneário Termal de Chaves - Sobre esta matéria, o Senhor Vereador
reiterou o pedido de informação sobre a previsão de abertura do
Balneário Termal de Chaves, ou seja, se se mantém a programação
avançada no sentido da sua abertura ocorrer no próximo dia 1 de agosto.
- Estacionamento no topo da Rua do Olival – Sobre este assunto, o
Senhor Vereador deu nota do facto de ter sido apresentada proposta
consubstanciada na subtração dos parcómetros no topo da Rua do Olival.
Até à presente data, embora tal proposta tenha sido encaminhada para
os respetivos serviços municipais, a mesma não foi objeto do devido
agendamento, em vista à sua análise, discussão e votação, nesta Câmara.
- 1ª Convenção Autárquica – Sobre está matéria, na sequência da
intervenção da Vereadora do Partido Socialista, Dra. Paula Barros, o
Senhor Vereador, deu nota de que não iria participar na Convenção,
tanto mais que não foi, formalmente, convidado, para o efeito, sendo
certo que, no dia da sua realização, já tem compromissos profissionais
assumidos. --------------------------------------------------------III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. JOÃO ADÉRITO
MOURA MOUTINHO. ----------------------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng João
Adérito Moura Moutinho, tendo solicitado, ao Senhor Presidente da
Câmara, esclarecimentos, sobre os seguintes assuntos relacionados com
a atividade municipal, a saber: ------------------------------------- Feira dos Saberes e Sabores de Chaves – Sobre esta matéria, o Senhor
Vereador solicitou cópia do relatório relacionado com a avaliação da
Feira dos Saberes e Sabores de Chaves. ------------------------------ Captações de Água – Sobre esta matéria, o Senhor Vereador sugeriu a
elaboração de um estudo sobre as captações de água situadas no Concelho
de Chaves, estudo esse que deverá contemplar o grau de atividade das
captações, o volume de água registado, qualidade da água e
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investimentos a realizar (Relação das zonas e investimentos a
realizar), com a sua reativação e adequado funcionamento. ----------II – INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CÂNDIDO
MONTEIRO CABELEIRA. -----------------------------------------------Na sequência das intervenções dos Vereadores do Partido Socialista,
que antecedem, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo
prestado os seguintes esclarecimentos, relativamente aos diversos
assuntos abordados: ------------------------------------------------a) Unidade de Cuidados Continuados: --------------------------------1) A santa Casa da Misericórdia apostou, em tempo oportuno, na
apresentação de uma candidatura para o financiamento da construção de
tal unidade, candidatura essa que veio a ser aprovada. -------------2) No final do ano de 2010, tal unidade veio a ser, formalmente,
inaugurada, com base num acordo de funcionamento celebrado entre o
Ministério da Saúde e a Santa Casa da Misericórdia. ----------------3) A Santa Casa da Misericórdia vendeu o edifício em causa, à empresa
“Flavicordia”. ----------------------------------------------------4) Os funcionários da unidade, não são funcionários da Santa Casa, mas
sim, da empresa “Flavicordia”. -------------------------------------5) Tal unidade tem de ser, nos termos legais, gerida com pessoal
próprio da IPSS. ---------------------------------------------------6) Foi detetado pela tutela, que não só tal unidade foi vendida a um
terceiro, no caso, a empresa “Flavicordia”, como também os
colaboradores afetos ao funcionamento da unidade já não estão,
contratualmente, ligados à Santa Casa da Misericórdia. -------------7) Perante tal cenário fatual, de acordo com o quadro legal em vigor,
sobre a matéria, a tutela apenas admite uma, das seguintes duas
soluções, em vista à resolução a adotar sobre tal unidade cuidados
continuados: ------------------------------------------------------a) Encerramento da unidade; ----------------------------------------b) Arrendamento do edifício a uma nova IPSS, sedeada no Concelho de
Chaves, que disponha de todos os requisitos indispensáveis para
assumir a gestão de tal unidade. -----------------------------------8) A Santa Casa da Misericórdia formalizou, junto da Tutela, pedido
de desistência de gestão da unidade. -------------------------------9) Esta situação é bastante complexa, podendo indiciar uma aplicação
indevida de fundos públicos. ---------------------------------------10) Na presente data, já foi colocada a “ARS Norte”, a possibilidade
de ser celebrado um contrato de arrendamento do imóvel com outra IPSS,
tudo isto, desde que o arrendatário disponha de todas as condições
para gerir a unidade, sendo obrigatório que os seus profissionais
integrem o quadro de pessoal da nova IPSS. -------------------------11) Neste contexto, a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves,
já manifestou a sua disponibilidade para assumir a tal contrato de
arrendamento, embora as negociações ainda estejam a decorrer junto do
Ministério da Saúde. -----------------------------------------------12) É desejável que esta iniciativa venha a ter o devido sucesso, na
defesa dos interesses dos trabalhadores e da população do Concelho de
Chaves. -----------------------------------------------------------13) O Município de Chaves, não tem qualquer responsabilidade, direta
ou indiretamente, sobre a condução deste assunto, tanto mais que o
projeto em causa, nasceu por mérito exclusivo da Santa Casa, e, se o
mesmo cair, também, tal facto, é da exclusiva responsabilidade do seu
promotor. ----------------------------------------------------------
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b) Hospital de Chaves: Sobre esta matéria, diferentemente do
preconizado pela Vereadora do Partido Socialista, foram dados alguns
passos no sentido da criação da unidade Local de Saúde, em Chaves,
sendo prova evidente de tal afirmação o estudo técnico, hoje,
distribuído por todos os Vereadores do Executivo Municipal. --------c) 1ª Convenção Autárquica: A convenção está a ser organizada pelo
secretariado da CIM, na qual têm assento todos os partidos políticos
com representatividade nos respetivos órgãos autárquicos. ----------Está iniciativa foi, oportunamente, destacada em sede de Assembleia
Municipal, sendo certo que o seu agendamento – calendário – só, agora,
foi possível determinar. -------------------------------------------A propósito desta iniciativa, o Senhor Presidente da Câmara deu nota
que, no próximo dia 03 de Julho, os Presidentes das Câmaras do Alto
Tâmega vão ser recebidos pelos Senhores Secretários de Estado da Saúde,
tendo, tal audiência, como objetivo a avaliação das questões mais
importantes relacionadas com o serviço público de Saúde na região do
Alto Tâmega. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da parte final desta última intervenção, usou da palavra
a Vereadora do Partido Socialista, Dra. Paula Barros, tendo tecido,
sobre a matéria relacionada com a unidade de cuidados continuados, os
seguintes comentários: ---------------------------------------------1 – A Câmara Municipal de Chaves não pode ter mérito ou demérito das
iniciativas desenvolvidas no Concelho, de acordo com as suas
conveniências. ----------------------------------------------------2 – A passividade que se verifica, por parte da Autarquia, quanto ao
encerramento de diversos serviços públicos, no Concelho, não é,
minimamente, aceitável, em nítido prejuízo dos legítimos interesses
das populações locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara, retomou a sua intervenção, abordando a
problemática relacionada com o Centro histórico de Chaves. ---------Neste contexto, elencou um conjunto de medidas já desenvolvidas, em
vista à reabilitação do centro histórico, nomeadamente a elaboração
do “Masterplan” do Centro Histórico de Chaves, documento cujas medidas
nele vertidas irão contribuir, seguramente, para a revitalização do
Centro histórico. --------------------------------------------------Por outro lado, são promovidas reuniões periódicas com as diversas
associações que pugnam pela valorização do Centro histórico,
nomeadamente com a ACISAT. -----------------------------------------A Câmara Municipal não tem recursos financeiros disponíveis para
promover a recuperação do edificado privado, criando, no entanto, um
conjunto
de
incentivos
fiscais
que
permitem
aos
respetivos
proprietários avançar para a valorização e conservação dos seus
imóveis. ----------------------------------------------------------Registou, ainda, a realização de um fórum sobre a delimitação da área
de reabilitação urbana, já aprovada pela Assembleia Municipal, fórum
esses que contou com a participação cívica de inúmeros cidadãos do
Concelho de Chaves, particularmente, todos aqueles que residem no
centro histórico ou têm aí instaladas as suas atividades de comércio
e/ou serviços. -----------------------------------------------------Sobre a limpeza das ruas do centro histórico, irão ser implementadas,
a curto prazo, medidas que irão permitir assegurar um serviço de
recolha de resíduos sólidos urbanos, mais eficaz e eficiente,
sobretudo, durante o fim-de-semana. ---------------------------------
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Todavia, independentemente do sucesso de tais medidas, uma cidade
limpa é aquela que os munícipes não sujam, e não aquela que a câmara
limpa bem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da parte final desta última intervenção, usou da palavra
o Vereador do Partido Socialista, Eng. João Moutinho, tendo
questionado o Senhor Presidente da Câmara, sobre a matéria relacionada
com a limpeza do centro histórico, se não seria uma solução mais
recomendável transferir a responsabilidade de tais serviços para a
junta de freguesia territorialmente competente. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara retomou a sua intervenção, dando resposta
a intervenção, que antecede, do Vereador do Partido Socialista, Eng.
João Moutinho, referindo, sobre a matéria em apreciação, que a junta
de freguesia não dispõe de recursos humanos indispensáveis à assunção
de tais tarefas operacionais, situação que tenderá a agravar-se, face
às limitações legais impostas à administração pública, no que concerne
ao recrutamento de novos colaboradores. ----------------------------d) UTAD – O Senhor Reitor da UTAD não quer manter em funcionamento o
Pólo de Chaves, por falta de sustentabilidade financeira. ----------Esta decisão, da exclusiva responsabilidade do Senhor Reitor, irá
merecer uma forte oposição da Câmara Municipal de Chaves. ----------Por outro lado, têm vindo a ser estudadas soluções alternativas que
permitam dotar o Concelho de Chaves de um serviço público de qualidade,
na área do ensino superior. ----------------------------------------Neste contexto, o Senhor Presidente do IPB, na sequência de contactos
institucionais havidos com a Câmara Municipal de Chaves, já abordou o
Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, no sentido da criação
de uma Escola de Turismo, Hotelaria e Termalismo, no Concelho de
Chaves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da parte final desta última intervenção, usou da palavra
o Vereador do Partido Socialista, Eng. João Moutinho, tendo referido
que o argumento invocado pelo Senhor Reitor da UTAD, é, manifestamente,
errado, tanto mais que os encargos relacionados com a deslocação de
professores poderiam ser reduzidos, bastando, para o efeito, que o seu
recrutamento passa-se a ser feito na região. ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara retomou a sua intervenção, abordando a
eventual cedência de trabalhadores da Autarquia, a favor de
associações, IPSS e Juntas de Freguesia do Concelho, contextualizada,
no âmbito da interpelação feita, sobre a matéria, pelo Vereador do
Partido Socialista, Dr. Francisco Melo. ----------------------------Assim, sobre a matéria em apreciação, o Senhor Presidente da Câmara
prestou os seguintes esclarecimento: -------------------------------1 – A Câmara Municipal não têm nenhum trabalhador, que integra o seu
mapa de pessoal, destacado em nenhuma dessas organizações, públicas
ou privadas. -------------------------------------------------------2 – É do seu conhecimento que alguns colaboradores municipais
desenvolvem funções, de cariz associativo, nos órgãos próprios das
respetivas associações e/ou ipss’s, dando como exemplo a situação do
Técnico Superior, João Paulo Abreu, o qual, como é público, exerce
também, nos termos legais, o cargo de Provedor da Santa Casa da
Misericórdia. -----------------------------------------------------3 – O mesmo se verifica, relativamente à Técnica Superior, ZuleiKa
Alves, a qual desempenha, nos termos legais, funções como Presidente
da direção da associação “Chavessocial”. ----------------------------
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-------------------------------------------------------------------Na sequência da parte final desta última intervenção, usou da palavra
o Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, tendo
questionado o Senhor Presidente da Câmara, sobre a situação
profissional em que se encontra o Secretário do Gabinete de Apoio a
Vereação, no caso, Senhor Hugo Silva, muito concretamente, se o mesmo
acumula a remuneração correspondente ao exercício de tal cargo, com
outras remunerações públicas ou privadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara retomou a sua intervenção, manifestando
a sua convicção sobre a legalidade da situação jurídico-laboral em que
se encontra o secretário, Hugo Silva. ------------------------------Todavia, se o mesmo vier a assumir as funções correspondentes a
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em regime de
permanência, tal situação deverá ser devidamente ponderada, em vista
à determinação do seu estatuto remuneratório. -----------------------------------------------------------------------------------------e) Recuperação do iva da Autarquia – Sobre esta matéria, usou da
palavra, o Vereador responsável, Dr. Paulo Alves, tendo prestado os
seguintes esclarecimentos: -----------------------------------------1 – A empresa contratada, seguindo o quadro legal aplicável, sobre a
matéria, veio a fundamentar um pedido de reembolso do IVA, no valor
correspondente a € 465.051,19. -------------------------------------2 – Sequencialmente, perante tal pedido de reembolso, a Inspeção
Tributária promoveu uma ação inspetiva aos serviços da Autarquia,
tendo sido corrigido tal valor inicial, permitindo, efetivamente, a
recuperação do imposto em causa, no valor correspondente a €
370.029,93. Mais informou que o valor de € 370.029,93, foi recebido
em maio do corrente ano.--------------------------------------------f) Colocação de sinalética da A24 – Sobre está matéria, o Senhor
Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos: ---------1 – A matéria relacionada com a colocação de sinalização turísticocultural, na A24, irá ser traduzida numa proposta técnica, a elaborar
pela unidade orgânica competente. ----------------------------------2 – Logo que tal proposta se encontre, devidamente, elaborada,
acompanhada da fundamentação técnica e financeira, será a mesma
agendada para análise, discussão e votação nesta Câmara ------------g) Balneário Termal de Chaves – Sobre está matéria, o Senhor Presidente
da Câmara, informou que, de acordo com o plano de trabalho da
empreitada, a 1ª Ala do balneário deverá estar concluída, no próximo
dia 1 de Agosto. ---------------------------------------------------h) Estacionamento no Topo da Rua do Olival – Sobre está matéria, o
Senhor Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos: --1 – Os serviços municipais responsáveis irão apresentar proposta
técnica, sobre a matéria, a qual deverá ser apreciada, em tempo
oportuno, pelo Executivo Municipal. --------------------------------2 – No entanto, não reconhece mérito na aprovação de tal proposta,
tanto mais que se avizinha, a curto prazo, a conclusão da obra de
construção do Parque de Estacionamento do Faustino. ----------------i) Relatório da Feira dos Sabores de Chaves – Sobre esta matéria, o
Presidente da Câmara informou o Executivo que, em sede de um próxima
reunião ordinária deste órgão, será facultado o relatório relacionado
com a organização da feira em causa. -------------------------------j) Captação de água – elaboração de estudos – Sobre esta matéria, o
Senhor Presidente da Câmara, prestou os seguintes esclarecimentos: --
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1 – Enquanto Vereador do Partido Social Democrata, manifestou a sua
posição desfavorável relativamente à criação do sistema multimunicipal
de abastecimento público de água. ----------------------------------2 – Tal sistema multimunicipal proíbe, de acordo com os contratos
celebrados, a Autarquia de introduzir modificações no sistema de
abastecimento de água, nomeadamente nas respetivas captações. ------3 – No que concerne à relação das infraestruturas existentes e seu
estado de conservação, está em fase de elaboração um estudo, sobre a
matéria, o qual será, oportunamente, levado ao conhecimento desta
Câmara. -----------------------------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 09 de junho de 2014. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, depois de lida, a
referida ata, com a abstenção da Vereadora do Partido Socialista,
Senhora Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, e com as correções
que foram sugeridas, ao seu teor, pelo Vereador do Partido Socialista,
Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, no âmbito da deliberação
tomada sobre a obtenção de parecer prévio tendo em vista a aquisição
de equipamentos informáticos para o centro de dados, comunicações e
postos de trabalho para a Fundação Nadir Afonso, e na correta
designação do documento entregue pelo Senhor Presidente da Câmara
relacionado com a Fundação Nadir Afonso. ---------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
2.1. LOUVOR À ACADEMIA DE ARTES DE CHAVES. PROPOSTA Nº 63/GAP/14. -Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------A cidade de Chaves foi uma das vencedoras da IV Mostra Musical do Eixo
Atlântico, no passado sábado, dia 10 de maio, em Vilagarcía de Arousa,
em Espanha. Esta Mostra tem como objetivo reconhecer, promover,
premiar e difundir a prática da Música, apoiando aqueles músicos
intérpretes que, pelo seu valor e interesse, possam contribuir para a
difusão do gosto pela Música da Galiza e Norte de Portugal, favorecendo
a inovação, a qualidade, a interação e a renovação no panorama musical
do Eixo Atlântico.--------------------------------------------------De carácter bienal, participaram nesta edição 15 cidades com mais de
300 participantes, destacando-se a Academia de Artes de Chaves,
através da sua Orquestra de Sopros, sendo a vencedora na Categoria de
“Agrupamentos Maiores”.--------------------------------------------A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves foi fundada em
Outubro de 2008, no âmbito da disciplina de Classe de Conjunto do
Curso Básico de Instrumento, com o objetivo de ser um espaço de
desenvolvimento das competências dos alunos da área dos sopros, com
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especial atenção aos alunos oriundos das Bandas Filarmónicas da
Região. -----------------------------------------------------------Atualmente, a Orquestra de Sopros da AAC é formada por alunos da AAC
e alunos externos oriundos de outras escolas da região, assim como por
professores que desenvolvem com a Orquestra um trabalho muito próximo.
Tem-se apresentado regularmente em Concertos Públicos em várias
localidades da zona Norte do País e Galiza, tais como Vila Real, Santa
Maria da Feira, Vila Flor, Boticas, Pontevedra e com especial destaque
à participação no Festival "Música Viva" em Mateus - Vila Real.
Participou ainda em Concursos de Bandas tendo sido premiada com o 2º
Lugar na 3ª Categoria do III Concurso Internacional de Bandas “Ateneu
Vilafranquense”, em 2010. Em 2012 na IV edição do mesmo concurso
apresentou-se na 2ª Categoria com uma boa pontuação. Foi ainda
finalista com Menção Especial do Júri, na III Mostra Musical Eixo
Atlântico, 2012. Em 2014 concorreu na 2ª categoria do 5º Concurso
Internacional de Bandas “Ateneu Vilafranquense”, tendo sido laureada
com o Prémio Tauromaquia.-------------------------------------------Desenvolve desde há quatro anos uma atividade muito acentuada, tendo
no seu currículo programas dos mais conceituados compositores e
estreias de jovens compositores. -----------------------------------Para além da Música a Academia de Artes disponibiliza também formação
na área da dança e do teatro. --------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Tomo a liberdade de propor ao executivo municipal, que seja concedido
um voto de louvor à Academia de Artes de Chaves, pelo trabalho
desenvolvido, desde a sua abertura, em 2008. -----------------------A gratidão e o reconhecimento são também um dever institucional e
devem ser, apropriadamente, registados como expressão do esforço,
dedicação e empenho da direção e corpo docente, que honram e orgulham
todos os flavienses. -----------------------------------------------Chaves, 4 de junho de 2014 -----------------------------------------O Presidente da Câmara ---------------------------------------------(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
referida proposta. Notifique-se. -----------------------------------2.2. AUDITORIA FINANCEIRA/REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAÇÃO.
PROPOSTA Nº65/GAP/2014. --------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Antecedentes: --------------------------------------------------1) Considerando que, em reunião do órgão executivo realizada em
04/11/2013, vieram a ser aprovadas as propostas, apresentadas pelos
Srs. Vereadores do Partido Socialista, e pelo Sr. Vereador do Movimento
Autárquico Independente, materializadas na contratação de Serviços de
Auditoria Externa às contas, referentes aos exercícios de 2009 a 2013;
2) Considerando
que
as
aludidas
propostas
consubstanciavam
intervenção na área financeira, extensiva ao setor empresarial local
e associativismo municipal, tendo sido solicitado caráter de urgência
quanto à sua contratação, tendo sido determinada a elaboração das
peças procedimentais pelos serviços municipais, bem assim a
determinação do valor estimado da despesa a realizar tendo em vista a
adoção do procedimento contratual adequado à respetiva contratação; 3) Considerando que, em reunião do órgão executivo realizada em
25/11/2013, veio a ser solicitado esclarecimento relativo ao ponto da
situação quanto à evolução dos procedimentos atinentes à realização

F. 132
_____________________

da auditoria financeira, tendo ficado clarificado que os serviços
municipais se encontravam a diligenciar no sentido de apuramento dos
montantes estimados para o efeito, determinantes para a elaboração das
peças procedimentais, tendo sido ainda, efetuada uma ressalva quanto
à inoportunidade da adoção de procedimento de auditoria externa, face
à iminente realização de inspeção setorial à área financeira do
Município de Chaves a desenvolver pela IGF, no âmbito do Plano anual
de inspeções aprovado pela Tutela; ---------------------------------4) Considerando que, de acordo com a deliberação tomada em reunião
de 05/12/2013, veio a ser reiterado o pedido de esclarecimento quanto
ao ponto de situação da contratação de tais serviços de auditoria
financeira, sendo que, foi devidamente informado que se encontravam
os serviços municipais competentes a avaliar o montante estimado de
despesa a realizar e a adoção de procedimento concursal adequado,
atinente à escolha da melhor proposta. -----------------------------5) Considerando que, em reunião do órgão executivo realizada em
31/01/2014, veio a ser clarificado que o Município será, a breve
trecho, objeto de uma inspeção ordinária, integrada no Plano Anual de
Inspeções desenvolvida pela IGF, cujo âmbito incidirá sobre a área
financeira municipal, em todas as suas vertentes; ------------------6) Considerando ainda que em reunião ordinária do órgão executivo
realizada em 14/02/2014, veio a ser sugerido pelo Sr. Presidente da
Câmara a elaboração de uma proposta atinente à revogação da decisão
de contratação de serviços externos de auditoria financeira às contas
relativas aos exercícios de 2009 a 2013, face ao valor estimado de
despesa a realizar, no montante global de 60.000,00€ para o período
em análise, e ainda considerando a eminente inspeção setorial (área
financeira) de que o Município será objeto, por parte da Inspeção
Geral de Finanças, já reportada no Plano Anual de Inspeções; -------7) Considerando que, em reunião do órgão executivo realizada em
28/02/2014, veio a ser deliberado o agendamento da matéria ora em
apreciação – contratação de serviços de auditoria financeira -, para
o momento em que seriam apreciadas, discutidas e votadas as Contas da
Autarquia, que, não tendo vindo a acontecer nessa data, considera-se,
para o efeito, a presente data, como mais oportuna e pertinente; ---8) Considerando ainda que, considerando a evolução da situação
financeira municipal, materializada na produção de relatórios técnicos
pelos serviços de gestão financeira municipal, enquadráveis à luz dos
pressupostos previstos na Lei nº73/2013, de 3 de setembro _ Regime
Financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, veio
a ser ponderada a contratação de um empréstimo para saneamento
financeiro, de acordo com o disposto no artº 52º da referida Lei; --9) Assim, verificada a posição do município quanto aos mecanismos de
recuperação financeira, de caráter facultativo e/ou obrigatório
previstos em tal regime, veio a ser apresentada a proposta nº
62/GAP/2014, atinente à contratação de um empréstimo de saneamento
financeiro, submetida e aprovada pelo órgão executivo em sua reunião
realizada no dia 9/1172014, tendo em vista a reposição e recuperação
dos necessários níveis de sustentabilidade das finanças municipais,
pela consolidação dos passivos financeiros; ------------------------10) Considerando por fim, que a adesão a tal mecanismo de saneamento
financeiro obedece à elaboração de um estudo – Plano de saneamento
financeiro, no qual são delineadas as medidas indispensáveis à
reposição de uma situação financeira equilibrada, com base num estudo
fundamentado da situação económica e financeira do município, de 2009
a 2013, no qual se diagnosticam e identificam as fragilidades e
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reformulações necessárias que determinam a adoção de tais medidas e
respetiva relevância e impacto. ------------------------------------II – Proposta em sentido estrito: ----------------------------------1) Face ao exposto, tendo já sido despoletado procedimento
administrativo atinente à contração de empréstimo de médio e longo
prazo, para saneamento financeiro, encontra-se prejudicada a adoção
de quaisquer outras medidas acessórias para a contração de serviços
externos de auditoria financeira, tendo em conta que todos os estudos
de suporte ao Plano de Saneamento financeiro e respetivo empréstimo a
contratar, serão objeto de aprovação pelos órgãos municipais
competentes e, bem assim, submetidos a competente “visto do Tribunal
de Contas; ---------------------------------------------------------2) Por conseguinte, revela-se prática de boa gestão, a não contração
de nova despesa pública, designadamente com a contratação de serviços
externos de auditoria financeira ao Município de Chaves, considerando,
quer o valor estimado de despesa a realizar quer pela evidente
redundância em termos de obtenção do desiderato pretendido, ora
alcançado pela via da adesão ao mecanismo de saneamento financeiro,
que traduzirá, de forma clara e inequívoca, a situação financeira
municipal, se dúvidas existissem. ----------------------------------Pelas razões de facto e de direito enunciadas, tomo a liberdade de
sugerir ao executivo, acolhendo o argumentário anteriormente exposto,
a revogação da deliberação camarária tomada, em 04/11/2013,
consubstanciada na contratação de serviços externos de auditoria
financeira ao Município, a qual não produz quaisquer efeitos externos,
considerando não ter sido despoletado qualquer procedimento atinente
à contratação de tais serviços. ------------------------------------Chaves, 12 de junho de 2014 ----------------------------------------O Presidente do Município ------------------------------------------(Arq. António Cabeleira) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciada a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra a
Vereadora do Partido Socialista, Senhora Dra. Paula Cristina Barros
Teixeira Santos, para, sobre a material em apreciação, tecer os
seguintes comentários: ---------------------------------------------1) Reiterar aquilo que tem vindo a ser defendido, desde sempre, pelos
Vereadores do Partido Socialista. ----------------------------------2) De facto, deveria ter sido feitas as devidas diligências, em vista
à contratação da auditoria em causa, imediatamente após a tomada de
deliberação inicial, pelo Executivo, a qual veio a determinar a sua
realização. -------------------------------------------------------3) A Auditoria financeira constitui um instrumento de gestão
importante para apurar a real situação financeira da autarquia, tanto
mais que algumas dúvidas suscitadas, sobre a matéria, pelo Partido
Socialista, acabaram por ter confirmação. --------------------------4) O Partido Socialista sempre reconheceu, na contratação de tais
serviços de Auditoria, que tal ato de gestão constitui, também, um ato
de transparência, na gestão financeira da autarquia. ---------------5) Por outro lado, não foram, sequer, apurados os valores a suportar
com a contratação de tal auditoria, facto que se regista e se lamenta.
6) Registou, também, o facto do Vereador do “MAI”, ter invertido a sua
posição inicial, sobre a matéria. ----------------------------------7) Por último, fica, aqui, o repúdio do Partido Socialista
relativamente à forma de como este assunto foi conduzido, tanto mais
que, nem no atual momento, a execução de tal medida pode ser
considerada extemporânea. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. 134
_____________________

Seguidamente, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, por escrito, a
seguinte contraproposta, sobre a matéria em apreciação: ------------“Auditoria financeira/revogação da decisão de contratação. Proposta
n.º 65/gap/2014. ---------------------------------------------------Considerando: ------------------------------------------------------ A situação financeira da autarquia que se traduz numa dívida superior
a 50.000.000 euros. ------------------------------------------------- A contenção de custos que impede a autarquia de fazer face aos apoios
solicitados na área social. ----------------------------------------- A necessidade de a autarquia ter de recorrer a um empréstimo de
saneamento financeiro para resolver dívidas de curto prazo. --------- O fato de estar prevista uma auditoria financeira à autarquia durante
o corrente ano, por parte da Inspeção Geral de Finanças (IGF). ------ O Elevado valor, 60.000 euros, da auditoria em apreço, que abrange
o mandato 2009-2013. ------------------------------------------------ Que sempre tenho defendido, desde que iniciei o mandato, uma
contenção de custos e a eliminação de despesas que não tragam
benefícios bem definidos em termos financeiros, económicos ou sociais.
- Que sou favorável a uma transparência na gestão autárquica, que
permita informar todos os intervenientes no processo de gestão e os
cidadãos do Concelho, da situação financeira da autarquia e das
decisões que são tomadas no decorrer desse processo. ---------------- Que nunca foi minha intenção aprovar uma auditoria independentemente
dos custos envolvidos e que tem como objetivo explicito principal
apurar a dívida da autarquia. --------------------------------------- O fato de se poderem atingir os mesmos objetivos com uma auditoria
que abranja um período menor. --------------------------------------Proponho: ---------------------------------------------------------- Que seja solicitado ao IGF a realização de uma auditoria setorial
mais aprofundada, ou caso essa entidade não esteja disponível para a
levar a efeito, que seja contratada uma empresa externa, impondo desde
já um teto máximo para a mesma de 15.000 euros e que abranja o último
ano de mandato autárquico. -----------------------------------------João Adérito Moura Moutinho -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência das intervenções que antecedem, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para, adicionalmente, tecer, sobre a matéria,
os seguintes comentários: ------------------------------------------1)
Está
em
absoluto
desacordo
relativamente
ao
mérito
da
contraproposta ora apresentada pelo Vereador do Partido Socialista,
considerando que, no momento atual, o plano de saneamento financeiro,
cuja elaboração está a ser desenvolvida, contém, expressamente, com o
devido rigor, o valor da dívida da autarquia. ----------------------2) A dívida da Câmara Municipal, devidamente validada pelo Revisor
Oficial de Contas, foi, oportunamente, com total transparência, levada
ao conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, ainda sobre a matéria em apreciação, usou da palavra o
Vereador do Partido Social Democrata, Dr. Paulo Alves, para reafirmar,
de uma forma clara e inequívoca, que a dívida da autarquia é aquela
que consta nos respetivos instrumentos de gestão financeira. -------Tal dívida está, perfeitamente, retratada, em tais documentos Prestação de Contas dos anos de 2012 e 2013 -, os quais foram,
oportunamente, apreciados pelo órgão deliberativo municipal. ---------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a
proposta supra, com a seguinte votação: ----------------------------- Votos Contra – (2 voto) - Vereadores do Partido Socialista, Senhora
Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos e Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo. --------------------------------------------- Votos a favor – (4 votos) - Vereadores do Partido Social Democrata,
Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Senhor Dr. Paulo
Francisco Teixeira Alves, Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.
João Adérito Moura Moutinho e Presidente da Câmara, Senhor Arq. António
Cândido Monteiro Cabeleira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerrada a votação, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista,
Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, para apresentar, por escrito,
a seguinte declaração de voto: -------------------------------------“Auditoria financeira/revogação da decisão de contratação. Proposta
n.º 65/gap/2014. ---------------------------------------------------Voto a favor desta proposta, apresentando em alternativa outra, pelos
seguintes motivos: -------------------------------------------------- O elevado valor, 60.000 euros, da auditoria em apreço, que abrange
o mandato 2009-2013. ------------------------------------------------ A contenção de custos que impede a autarquia de fazer face aos apoios
solicitados na área social. ----------------------------------------- A necessidade de a autarquia ter de recorrer a um empréstimo de
saneamento financeiro para resolver dívidas de curto prazo. --------- Estar prevista uma auditoria financeira à autarquia durante o
corrente ano, por parte da Inspeção Geral de Finanças (IGF). -------- Sempre ter defendido, desde que iniciei o mandato, uma contenção de
custos e a eliminação de despesas que não tragam benefícios bem
definidos em termos financeiros, económicos ou sociais para os
cidadãos deste Concelho. -------------------------------------------Nunca
ter
sido
minha
intenção
aprovar
uma
auditoria
independentemente dos custos envolvidos e que tem como objetivo
explicito principal apurar a dívida da autarquia. ------------------João Adérito Moura Moutinho -----------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco Melo, para apresentar, por escrito, declaração de voto,
a qual é, também, subscrita pela Vereadora do Partido Socialista, Dra.
Paula Barros: ------------------------------------------------------“ 1 – É um ato de má gestão que já não nos surpreende, pois foi na
sequência de inúmeros atos desta natureza, praticados nos últimos doze
anos que nos levaram à situação de miséria financeira do Município e
á fuga de muita população e serviços da cidade. --------------------2 – Como já previa-mos na altura em que a proposta de auditoria foi
aprovada, o presidente da câmara colocaria os necessários meios na
engrenagem para que não se efetuasse, pois tem responsabilidade nos
erros de gestão, que afundaram a autarquia em dívidas em comprometem
as gerações futuras no seu pagamento. ------------------------------3 – A auditoria iria permitir denunciar, mais que o enorme volume da
dívida o conjunto de práticas nefandas paras as contas municipais,
pois não se acautelou o equilíbrio dos mesmos e o volume é agora
incomportável face às receitas. ------------------------------------4 – Nunca os custos reais deste serviço foram consultados a entidades
idóneas, pelo que estão inscritos na ata de forma fantasiosa, que por
cima, quer por baixo. Não é sem conhecer a realidade que a podemos
melhorar. ----------------------------------------------------------
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5 – O Presidente da Câmara tudo fez para que a proposta não fosse
executada e refere mesmo em ata que não foi despoletado qualquer
procedimento atinente à contratação de tal serviço. Numa falta de
respeito pela deliberação maioritária do executivo. ----------------6 – Em 2002 pediu uma auditoria quando entrou na Câmara por pensar que
era necessário ao funcionamento futuro dos serviços e agora mudou de
opinião de forma injustificável. -----------------------------------Paula Cristina Barros Teixeira Santos ------------------------------Francisco António Chaves de Melo” -----------------------------------------------------------------------------------------------------Em complemento à declaração de voto acima exarada, usou da palavra a
Vereadora do Partido Socialista, Dra. Paula Barros, para referir,
sobre a matéria em apreciação, o seguinte: -------------------------1) A proposta consubstanciada na realização de uma auditoria
financeira às contas da autarquia foi, oportunamente, aprovada neste
executivo tendo a mesma diversos objetivos financeiros. ------------2) Era exigido ao Senhor Presidente da Câmara que tivesse dado
tratamento devido à proposta em causa e com a dignidade que a mesma
merece. -----------------------------------------------------------3) A proposta de revogação em apreciação parte de contactos informais
quanto ao valor estimado dos encargos a suportar pela autarquia, sem
qualquer substrato fundamentador. ----------------------------------4) A proposta de realização de uma auditoria financeira foi
desconsiderada pelo Senhor Presidente da Câmara, pondo em causa o seu
mérito, oportunamente, reconhecido pela maioria deste executivo. ---5) Em 2012, no momento da prestação de contas da autarquia, o Partido
Socialista e, muito particularmente, a autora desta declaração, vieram
a ser acusados de falta de credibilidade, por terem indicado um volume
de dívida da autarquia que, agora, se confirma, manifestando, por
isso, a sua indignação perante a forma como o Senhor Presidente
conduziu este dossiê. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência das declarações de voto que antecedem, usou da palavra o
Senhor Presidente da Câmara, no exercício do direito de resposta, para
tecer os seguintes comentários adicionais, sobre a matéria: --------1) A revogação da decisão de realização de uma auditoria financeira a
autarquia, não se fundamenta, exclusivamente, em razões de natureza
económico-financeira. ---------------------------------------------2) Tal decisão centra-se, sobretudo, no facto de nunca ter havido
qualquer dívida escondida, tanto mais que a mesma está, com toda a
transparência, retratada nas contas da autarquia, contas essas que são
remetidas a todos os organismos responsáveis pelo seu acompanhamento
e/ou fiscalização, nomeadamente o Tribunal de Contas, a Direção Geral
das Autarquias Locais e a Inspeção Geral de Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------Sequencialmente, sobre a matéria, em análise, discussão, foi posta a
votação, pelo Senhor Presidente da Câmara, a contraproposta
apresentada pelo Vereador do Partido Socialista, anteriormente,
transcrita, e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, para
todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, não aprovar a
mencionada contraproposta em apreciação, com a seguinte votação: ---- Abstenção – Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo. --------------------------------------------- Voto a Favor – (1 Voto) - Vereador do Partido Socialista, Senhor
Eng. João Adérito Moura Moutinho. -----------------------------------
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- Votos Contra – (4 votos) - Vereadores do Partido Social Democrata,
Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Senhor Dr. Paulo
Francisco Teixeira Alves, Vereadora do Partido Socialista, Senhora
Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos e Presidente da Câmara,
Senhor Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira. --------------------------------------------------------------------------------------2.3. APROVAÇÃO DEFINITIVA DA PROPOSTA CONSUBSTANCIADA NA INTENÇÃO DE
INDEFERIR O PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO “1/4 ESCURO”. PROPOSTA Nº
66/GAP/14. --------------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Exposição dos Motivos -----------------------------------------1.
Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária do
executivo camarário, do pretérito dia 09 de maio de 2014, veio a ser
aprovada, a Proposta consubstanciada na intenção de indeferir a
pretensão formulada pelo interessado e traduzida no pedido de
alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento comercial
denominado “1/4 Escuro”; ------------------------------------------2.
Na esteira da estratégia de atuação então delineada, a referida
Proposta veio a ser submetida, numa primeira fase, a audiência prévia
dos interessados, sendo o explorador do estabelecimento em causa
notificado para, no prazo de 10 dias e por escrito, vir ao processo
dizer o que se lhe oferecer sobre o competente sentido de decisão;--3.
Concluído o período de audiência dos interessados, não se
encontram registadas, no correspondente processo administrativo,
durante o decurso de tal fase participativa, quaisquer sugestões e ou
observações que possam fazer infletir o sentido de decisão entretanto
manifestado pela entidade administrativa, estando, assim, reunidos,
do ponto de vista procedimental, todos os requisitos legalmente
exigidos para a sua ulterior aprovação definitiva por parte do
executivo camarário; ----------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de
sugerir ao Executivo Camarário, a aprovação da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a) Que seja aprovada, agora definitivamente, pelo Executivo Municipal,
a Proposta nº 58/GAP/2014, de 02 de maio de 2014, documento cujo teor
aqui se dá por integralmente reproduzido par todos os efeitos legais,
ou seja, indeferir o pedido de alargamento do horário de funcionamento
do estabelecimento denominado “1/4 Escuro” mantendo-se, nessa justa
medida, inalterável a decisão já tomada pelo órgão executivo, em sua
reunião ordinária realizada no dia 09.05.2014. ---------------------b)
Alcançando tal desiderato, deverá o interessado/explorador ser
devidamente notificado da deliberação praticada e ou tomada sobre a
matéria, no estrito cumprimento das regras previstas no art. 68º e
seguintes do Código do Procedimento Administrativo. ----------------Chaves, 12 de junho de 2014 ----------------------------------------O Presidente da Câmara, -------------------------------------------(Arqt. António Cabeleira) -----------------------------------------Em anexo: Proposta nº 58/GAP/14 -----------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
referida proposta. Notifique-se. ------------------------------------
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2.4. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE OURA. PROPOSTA
Nº67/GAP/2014. ----------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Justificação ---------------------------------------------------1. Considerando que, no pretérito dia 30 de Setembro, entrou em vigor
a Lei nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o
regime jurídico de transferência de competências do Estado para as
Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime
jurídico do associativismo autárquico; ----------------------------2. Considerando que, nos termos do disposto no art. 131º do Anexo I
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às
comunidades locais; ------------------------------------------------3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as
competências das câmaras municipais previstas no art. 132º da
retrocitada Lei; ---------------------------------------------------4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se
através da celebração de um Acordo de Execução, sendo este um
verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no
nº 1, do art. 120º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de
tais acordos de execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e,
subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo; ---------------------------------------6. Considerando que na concretização da delegação de competências e
no respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação, o
município teve em linha de conta, designadamente, critérios
relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e
social de todas as freguesias abrangidas pela respetiva circunscrição
territorial; ------------------------------------------------------7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do município,
de acordo com o disposto no nº 1, do art. 134º da referida Lei; ---8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após
a instalação do órgão deliberativo do município, não determinando a
mudança de titulares dos órgãos do município e da freguesia a sua
caducidade, de acordo com o disposto no nº3, do art. 134º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as
devidas adaptações, o disposto no nº3, do art. 115º da Lei nº 75/2013;
10. Considerando,
ainda,
a
experiência
positiva
relativa
aos
anteriores protocolos de delegação de competências celebrados com as
Juntas de Freguesia do Concelho de Chaves; -------------------------11. Considerando que o Município de Chaves possui uma extensa área de
espaços verdes, os quais contribuem para o bem estar da população em
geral, mas cuja manutenção e reparação exige uma intervenção
constante; --------------------------------------------------------12. Considerando que constitui parte integrante do domínio público uma
vasta rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e
sumidouros, bem como diverso mobiliário urbano que é necessário
manter, reparar e substituir com alguma frequência; ----------------
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13. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de
Oura, garante uma prestação de serviços de qualidade à sua população,
através de uma utilização racional dos recursos que para tal lhes são
disponibilizados; -------------------------------------------------14. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com as Juntas de
Freguesia Acordos de Execução do exercício das competências que lhe
forem delegadas ao abrigo do disposto no art. 132º da mesma Lei; ---15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a
celebração de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas
de freguesia, de acordo com o disposto na alín. k), do nº1, do art.
25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------------16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal
Acordos de Execução, nos termos previstos na retrocitada Lei; ------17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia
autorizar a celebração de acordos de execução entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alín. g),
do nº1, do art. 9º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a
aprovação da seguinte proposta: -----------------------------------a)
Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação da
Matriz do Acordo de Execução de delegação de competências a celebrar
entre o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Oura, conforme
documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos
os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l) do nº1, do
art. 33º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------b)
Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do
Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia
de Oura ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal
para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da
Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo
25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------c)
Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos
anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar
legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o
mencionado Acordo de Execução, nos termos do disposto na alínea a),
do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
d)
Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Oura, através da
emissão da competente notificação. ---------------------------------Chaves, 12 de junho de 2014 ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Arquitº. António Cabeleira) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Minuta de Acordo de Execução de delegação de competências na Junta de
Freguesia de Oura --------------------------------------------------Nota Preambular ----------------------------------------------------1. Considerando que, no pretérito dia 30 de Setembro, entrou em vigor
a Lei nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o
regime jurídico de transferência de competências do Estado para as
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Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime
jurídico do associativismo autárquico; -----------------------------2. Considerando que, nos termos do disposto no art. 131º, do Anexo I,
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às
comunidades locais; -----------------------------------------------3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as
competências das câmaras municipais previstas no art. 132º da
retrocitada Lei; --------------------------------------------------4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se
através da celebração de um Acordo de Execução, sendo este um
verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no
nº 1, do art. 120º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de
tais acordos de execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e,
subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo; --------------------------------------6. Considerando que na concretização da delegação de competências e
no respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação, o
Município teve em linha de conta, designadamente, critérios
relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e
social
da
freguesia
abrangida
pela
respetiva
circunscrição
territorial; ------------------------------------------------------7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do Município,
de acordo com o disposto no nº 1, do art. 134º, do Anexo I, da referida
Lei; --------------------------------------------------------------8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após
a instalação do órgão deliberativo do Município, não determinando a
mudança de titulares dos órgãos do município e da freguesia a sua
caducidade, de acordo com o disposto no nº3, do art. 134º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as
devidas adaptações, o disposto no nº3, do art. 115º, do Anexo I, da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------10. Considerando que constitui parte integrante do domínio público uma
vasta rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e
sumidouros, bem como diverso mobiliário urbano que é necessário
manter, reparar e substituir com alguma frequência; ---------------11. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de
Oura, garante uma prestação de serviços de qualidade à sua população,
através de uma utilização racional dos recursos que para tal lhes são
disponibilizados; -------------------------------------------------12. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, discutir e preparar com as
juntas de freguesia Acordos de Execução do exercício das competências
que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no art. 132º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------13. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a
celebração de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas
de freguesia, de acordo com o disposto na alín. k), do nº1, do art.
25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------------14. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
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75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal
Acordos de Execução, nos termos previstos na retrocitada Lei; -----15. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia
autorizar a celebração de acordos de execução entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea g),
do nº1, do art. 9º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA
DE OURA ------------------------------------------------------------Entre -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com
sede no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato
pelo Presidente da Câmara, Arquitº. António Cabeleira, e com poderes
para o ato, conforme o disposto nas alíneas a) e c) do n.º1 e na alínea
f) do n.º2, do art. 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e adiante designado por Primeiro Outorgante, devidamente
autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ de 2014, -e ----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Oura, contribuinte n.º __________, com sede
na ___________________, representada neste ato pelo Presidente da
Junta de Freguesia, ______________, e com poderes para o ato, conforme
o disposto na alínea a) e g), do n.º1 do artigo 18º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e adiante designado por Segundo Outorgante,
devidamente autorizado por deliberação de ___ de _________ de 2014.
É celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas a), d), do nº 1, e
alínea a) do nº2, do art. 132º e nos termos do art. 133º, todos do
Anexo I , da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o presente Acordo de
Execução, que se rege pelas cláusulas seguintes: -------------------Capítulo I ---------------------------------------------------------Disposições Gerais ------------------------------------------------Cláusula 1ª --------------------------------------------------------Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação
da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------1.
O presente Acordo de Execução tem por objeto o exercício da
delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na Junta de
Freguesia de Oura, que a seguir se identificam: --------------------a)
Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e
sumidouros; -------------------------------------------------------b)
Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão; -c)
Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras; -----------d)
Assegurar
a
realização
de
pequenas
reparações
nos
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo básico;
e)
Promover
a
manutenção
dos
espaços
envolventes
dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo básico.
2.
Consideram-se, ainda, delegadas, na Junta de Freguesia de Oura,
as competências de controlo prévio, realização de vistorias e
fiscalização nos seguintes domínios: -------------------------------a)
Utilização e ocupação da via pública; ------------------------b)
Afixação de publicidade de natureza comercial; ---------------c)
Atividade de exploração de máquinas de diversão; -------------d)
Recintos Improvisados; ---------------------------------------e)
Realização de espetáculos desportivos e divertimentos públicos
na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre; -----f)
Realização de acampamentos ocasionais; -----------------------g)
Realização de fogueiras e queimadas. -------------------------Cláusula 2ª --------------------------------------------------------Forma do Acordo -----------------------------------------------------
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O presente acordo de execução de delegação de competências é celebrado
por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e anexos que
dele fazem parte integrante. ---------------------------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------Fontes normativas do contrato --------------------------------------1. Na execução do presente Acordo dever-se-á observar: -----------a. O respetivo clausulado e o estatuído nos anexos que dele fazem
parte integrante; --------------------------------------------------b. A Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------2. Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos,
consagrado no DL 18/2008, de 29 de Janeiro e ulteriores alterações;-b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------------------Prazo do Acordo ----------------------------------------------------O período de vigência do presente Acordo de Execução coincide com a
duração do mandato do órgão deliberativo do Município de Chaves, salvo
casos excecionais, devidamente fundamentados, e sem prejuízo do
disposto na cláusula 37º. -----------------------------------------Capítulo II -------------------------------------------------------Condições gerais sobre a forma de execução das competências objeto de
delegação ---------------------------------------------------------Secção I ----------------------------------------------------------Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros --------Cláusula 5ª -------------------------------------------------------Vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros --------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal, uma vasta
rede de vias e espaços de livre acesso ao público, bem como sarjetas
e sumidouros cuja limpeza constitui objeto do presente Acordo de
Execução. ---------------------------------------------------------Cláusula 6º --------------------------------------------------------Gestão e Manutenção ------------------------------------------------1.
A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
integrados na circunscrição de intervenção territorial da freguesia e
objeto do presente Acordo de delegação de competências, compreendem,
nomeadamente: -----------------------------------------------------a)
O corte de ervas e aplicação de herbicida; -------------------b)
A varredura, manual ou mecânica, das vias e espaços públicos; c)
A limpeza e manutenção das árvores; --------------------------d)
A desobstrução e limpeza das sarjetas e sumidouros -----------2.
O exercício da delegação da competência é constituído pela
prática de todos os atos necessários à prossecução do interesse
público, incluindo varredura e lavagem das valetas, bermas e caminhos.
Secção II ---------------------------------------------------------Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano ---------Cláusula 7º -------------------------------------------------------Mobiliário Urbano --------------------------------------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal diverso
mobiliário urbano instalado no espaço público, com diferentes
dimensões e caraterísticas, cuja manutenção, reparação e substituição
constituem objeto do presente acordo de delegação de competências, com
exceção daquele que seja objeto de concessão. ----------------------Cláusula 8º --------------------------------------------------------Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano ----------1. As intervenções no mobiliário urbano referido no artigo anterior
compreendem: -------------------------------------------------------
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a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais
procedimentos que se afigurem necessários; -------------------------b) Pequenas intervenções de reparação e conservação do mobiliário
urbano, com prioridade para pinturas, limpezas e substituição de peças
partidas e ou danificadas; ----------------------------------------c) A substituição do mobiliário urbano, quando não for possível a sua
reparação. --------------------------------------------------------2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se mobiliário
urbano: -----------------------------------------------------------a) Abrigos; ------------------------------------------------------b) Papeleiras; ---------------------------------------------------c) Sinalização turística e direcional. ---------------------------3. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática
de todos os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo
em atenção o mobiliário em causa, tipologia dos equipamentos e o
desgaste e utilização a que estão sujeitos. ------------------------Secção III ---------------------------------------------------------Gestão e manutenção corrente de feiras -----------------------------Cláusula 9ª --------------------------------------------------------Feira -------------------------------------------------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal o espaço
destinado à realização da Feira, cuja gestão e manutenção constitui
objeto do presente acordo de delegação de competências. -----------Cláusula 10ª ------------------------------------------------------Gestão e manutenção -----------------------------------------------1. A gestão e manutenção do espaço de realização da Feira de Oura,
compreende, nomeadamente, marcação de lugares, limpeza de tais espaços
municipais, cobrança mensal do lugar de acordo com as taxas que vierem
a ser aprovadas em sessão da Assembleia de Freguesia. -------------2. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática
de todos os atos necessários à prossecução do interesse público. --Secção IV ----------------------------------------------------------Reparações nos Estabelecimentos de Educação e manutenção de espaços
envolventes -------------------------------------------------------Cláusula 11ª ------------------------------------------------------Estabelecimentos de educação --------------------------------------1.
O Município de Chaves é proprietário e legítimo possuidor de dois
prédios, a seguir identificados, a saber: --------------------------a)
Prédio designado por “Escola de Oura”, sito na Rua da Escola,
freguesia de Oura, Concelho de Chaves, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Chaves com o n.º 1152/20091113 e inscrito na
respetiva matriz com o artigo 807; --------------------------------b)
Prédio designado “Escola Primária de Vila Verde de Oura”, sito
em Vila Verde de Oura, freguesia Oura, Concelho de Chaves, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 1232/20100929
e inscrito na respetiva matriz com o artigo 820. ------------------2.
Os prédios identificados no número anterior situam-se na
circunscrição territorial da freguesia a que diz respeito o presente
Acordo de Execução. ------------------------------------------------3.
As reparações a realizar nos Estabelecimentos de Ensino e
manutenção de espaços envolventes objeto de delegação, no âmbito do
presente Acordo de Execução, na Junta de Freguesia de Oura, encontramse enunciadas nas cláusulas 12º e 13º. ----------------------------Cláusula 12ª ------------------------------------------------------Reparações --------------------------------------------------------As reparações a realizar nos estabelecimentos de educação referidos
no artigo anterior compreendem pequenas obras de reparação e
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conservação dos estabelecimentos escolares, com prioridade para
pinturas, limpeza de telhados e substituição de telhas partidas e ou
danificadas, bem como limpeza de caleiras. -------------------------Cláusula 13ª -------------------------------------------------------Manutenção de espaços envolventes ----------------------------------A manutenção de espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
identificados na cláusula 11ª deste Acordo de Execução compreende a
limpeza, manutenção e conservação dos espaços de jogo e recreio. --Secção V ----------------------------------------------------------Via pública -------------------------------------------------------Cláusula 14ª -------------------------------------------------------Utilização e ocupação da via pública -------------------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento (licenças de uso privativo) da
utilização e ocupação da via pública, arrecadando o segundo outorgante
as taxas correspondentes que vierem a ser aprovadas pela Assembleia
de Freguesia. -----------------------------------------------------Secção VI ---------------------------------------------------------Publicidade de natureza comercial ----------------------------------Cláusula 15ª -------------------------------------------------------Afixação de publicidade de natureza comercial ----------------------1.
O exercício desta competência implica a realização de todos os
atos necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e
fiscalização relativos ao adequado licenciamento da afixação de
publicidade de natureza comercial arrecadando o segundo outorgante as
taxas correspondentes que vierem a ser aprovadas pela Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------2.
Não são delegáveis os atos de controlo prévio das atividades
abrangidas pelo regime do licenciamento zero, estatuído no DL nº
48/2011, de 1 de abril. --------------------------------------------Secção VII ---------------------------------------------------------Máquinas de Diversão -----------------------------------------------Cláusula 16ª -------------------------------------------------------Atividade de exploração de máquinas de diversão --------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários à fiscalização da atividade correlacionada com a
exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas
de diversão. ------------------------------------------------------Secção VIII -------------------------------------------------------Recintos Improvisados ----------------------------------------------Cláusula 17ª -------------------------------------------------------Recintos Improvisados ----------------------------------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento de recintos improvisados,
arrecadando o segundo outorgante as taxas correspondentes que vierem
a ser aprovadas pela Assembleia de Freguesia. ----------------------Secção IX ----------------------------------------------------------Espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e
outros lugares públicos ao ar livre -------------------------------Cláusula 18ª ------------------------------------------------------Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública,
jardins e outros lugares públicos ao ar livre ---------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento do exercício da atividade de
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realização de espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos
públicos, arrecadando o segundo outorgante as taxas correspondentes
que vierem a ser aprovadas pela Assembleia de Freguesia. -----------Secção X -----------------------------------------------------------Acampamentos Ocasionais --------------------------------------------Cláusula 19º -------------------------------------------------------Realização de acampamentos ocasionais ------------------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento do exercício da atividade de
acampamentos ocasionais dentro da circunscrição territorial da segunda
outorgante, arrecadando esta as taxas correspondentes que vierem a ser
aprovadas pela Assembleia de Freguesia. ---------------------------Secção XI ---------------------------------------------------------Fogueiras e Queimadas ----------------------------------------------Cláusula 20ª -------------------------------------------------------Realização de fogueiras e queimadas --------------------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento do exercício da atividade de
fogueiras e queimadas dentro da circunscrição territorial da segunda
outorgante, arrecadando esta as taxas correspondentes que vierem a ser
aprovadas pela Assembleia de Freguesia. ----------------------------Capítulo III -------------------------------------------------------Regras específicas relacionadas com as condições de execução das
competências delegadas --------------------------------------------Cláusula 21ª ------------------------------------------------------Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------a)
Verificar o estado de limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros; --------------------------------------------b)
Solicitar ao segundo outorgante informações e documentação, nos
termos da cláusula 32º. --------------------------------------------c)
Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito
das reuniões fixadas no nº 3, da cláusula 31º. ---------------------Cláusula 22ºª ------------------------------------------------------Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------Constitui direito do segundo outorgante solicitar ao Primeiro
Outorgante apoio técnico no planeamento de todas as intervenções
emergentes da boa execução do presente Acordo. ---------------------Cláusula 23ª ------------------------------------------------------Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------No âmbito do presente acordo de Execução, o Primeiro Outorgante obrigase a: -------------------------------------------------------------a)
Verificar o cumprimento do Acordo de Execução nos termos da
cláusula 32º; -----------------------------------------------------b)
Elaborar um relatório o anual de análise, de acordo com o fixado
no nº 3, da cláusula. 32º ------------------------------------------Cláusula 24ª ------------------------------------------------------Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------No âmbito do presente acordo de Execução, o Segundo Outorgante obrigase a: -------------------------------------------------------------a)
Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço das
vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; -------------------b)
Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço das
vias e espaços destinado à realização da Feira; --------------------
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c)
Suportar os encargos decorrentes do normal funcionamento das
Escolas identificadas na cláusula 11ª, designadamente, pagamento das
taxas e consumos de água, eletricidade e outros da mesma natureza; d)
Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia
e economia, no cumprimento das competências delegadas; ------------e)
Proceder de forma correta e equilibrada às reparações nas Escolas
da Freguesia, melhor identificadas na cláusula 11ª, de acordo com os
critérios de eficiência, eficácia e economia; ----------------------f)
Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares
aplicáveis a cada uma das competências objeto do presente acordo; --g)
Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do
presente Acordo de Execução, sendo da sua responsabilidade o pagamento
das despesas por estes originadas; ---------------------------------h)
Entregar ao Primeiro Outorgante os relatórios a que se refere o
nº1, da cláusula 29º. ----------------------------------------------Capítulo IV --------------------------------------------------------Recursos Financeiros, Patrimoniais e Humanos -----------------------Cláusula 25ª -------------------------------------------------------Estudos -----------------------------------------------------------A concretização das transferências de Recursos Patrimoniais encontramse fundamentadas em estudos técnicos, e constantes do Anexo I do
presente Acordo de Execução, e no estrito cumprimento das disposições
combinadas previstas, respetivamente, no nº 2, do art. 135º e nº 3,
do art. 115º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.
Cláusula 26ª -------------------------------------------------------Recursos Financeiros -----------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos financeiros
à execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ---Cláusula 27ª ------------------------------------------------------Recursos humanos ---------------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos humanos à
execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ------Cláusula 28ª -------------------------------------------------------Recursos Patrimoniais ----------------------------------------------A Câmara Municipal afetará à execução das competências delegadas dois
prédios, melhor identificados na cláusula 11ª, cuja cedência é
titulada mediante a celebração, entre as partes outorgantes, de
Contrato de Comodato, conforme matrizes que fazem parte integrante do
presente Acordo de Execução sob o Anexo II. -----------------------Capítulo V ---------------------------------------------------------Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições
de execução do Acordo ----------------------------------------------Cláusula 29ª -------------------------------------------------------Informação a disponibilizar pela Junta de freguesia --------------1.
O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante,
relatórios semestrais de avaliação de execução do presente Acordo.--2.
O Segundo Outorgante deverá proceder à entrega dos relatórios
referidos no número anterior até ao dia 10 do mês seguinte a que disser
respeito o semestre. ----------------------------------------------Cláusula 30ª ------------------------------------------------------Relatórios e sua periodicidade ------------------------------------1.
Para efeitos de apresentação dos relatórios referidos na cláusula
anterior e para cada ano de vigência do presente contrato, os semestres
referem-se aos períodos abaixo indicados: --------------------------- 1º semestre: 1 de Janeiro a 30 de junho; -------------------------- 2º semestre: 1 de julho a 31 de Dezembro. -------------------------
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2.
O Primeiro Outorgante pode solicitar outros relatórios adicionais
que visem melhor compreensão da satisfação do interesse público. ---Cláusula 31ª -------------------------------------------------------Verificação dos relatórios e seu conteúdo mínimo ------------------1.
Os relatórios semestrais ficam sujeitos a apreciação do Primeiro
Outorgante, devendo ser aprovados ou retificados no prazo máximo de 5
dias úteis contados da sua receção. -------------------------------2.
Sempre que o Segundo Outorgante se oponha à retificação prevista
no número anterior, deve apresentar, nos 5 dias úteis subsequentes,
reclamação concretizando a natureza dos vícios, erros ou faltas
relativas à proposta de correção do Primeiro Outorgante, sob pena de
se considerar aceite a retificação. -------------------------------3.
Sempre que os Outorgantes do presente Acordo entendam necessário,
podem reunir semestralmente, devendo, para o efeito, ser elaborada ata
da reunião. --------------------------------------------------------Cláusula 32ª -------------------------------------------------------Verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução ---------1.
O Primeiro outorgante pode verificar o cumprimento do presente
Acordo de Execução, mediante a realização de vistorias e inspeções à
gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pelo Segundo
Outorgante, bem como exigir a este último informações e documentos que
considere necessários. --------------------------------------------2.
As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da
verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução, deverão
ser aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo
este proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.
3.
O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com
fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços
técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à
apreciação do órgão executivo. ------------------------------------Cláusula 33ª ------------------------------------------------------Ocorrências -------------------------------------------------------O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por
escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu
conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar,
significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências
a que se refere a cláusula 1º do presente Acordo. -----------------Capítulo VI -------------------------------------------------------Regras de modificação e resolução do acordo de execução e Identificação
de situações de incumprimento contratual ---------------------------Cláusula 34ª -------------------------------------------------------Modificação do acordo de execução ----------------------------------1. O presente Acordo de Execução pode ser modificado por acordo entre
as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em que as partes
outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação de competências
tiver sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a
exigência das obrigações, por si, assumidas afete gravemente os
princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do
acordo de execução. ------------------------------------------------2. A modificação do acordo de execução obedece à forma escrita. ----Cláusula 35ª -------------------------------------------------------Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------1.Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos
administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes
podem resolver o presente acordo de execução quando se verifique: --a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; ---------b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.
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2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do
número anterior, a Primeira Outorgante deve demonstrar o preenchimento
dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------Cláusula 36ª -------------------------------------------------------Revogação ---------------------------------------------------------O presente acordo de execução não é suscetível de revogação. ------Cláusula 37ª -------------------------------------------------------Cessação ----------------------------------------------------------1. O período de vigência do acordo de execução coincide com a duração
do mandato do órgão deliberativo do município, salvo caso excecionais,
devidamente fundamentados. -----------------------------------------2. O acordo de execução considera‐se renovado após a instalação da
Assembleia Municipal de Chaves, não determinando a mudança dos
titulares dos órgãos do Município de Chaves e da Freguesia de Oura, a
sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo autorizar a
denúncia deste acordo, no prazo de seis meses após a sua instalação.
CAPÍTULO VII -------------------------------------------------------COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE -----------------------------Cláusula 38ª -------------------------------------------------------Regime das notificações e comunicações -----------------------------1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às
notificações e comunicações entre as Partes Outorgantes, estas deverão
ser efetuadas através de correio eletrónico, com aviso de receção e
leitura, para o respetivo endereço eletrónico identificado, pelas
partes, neste acordo de execução, salvo quando esta não for possível
ou se mostrar inadequada. ------------------------------------------2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente acordo de
execução deverá ser comunicada à outra parte. ----------------------Cláusula 39ª -------------------------------------------------------Contagem dos prazos ------------------------------------------------Os prazos previstos neste acordo de execução são contínuos. --------Cláusula 40ª -------------------------------------------------------Foro competente ----------------------------------------------------Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a
interpretação e execução deste acordo de execução de delegação de
competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -----------------Cláusula 41ª -------------------------------------------------------Entrada em vigor ---------------------------------------------------O presente acordo de execução produz todos os seus efeitos após a sua
assinatura e desde que devidamente publicitado, nos termos do disposto
no art. 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----Parágrafo único: ---------------------------------------------------A minuta deste acordo de execução foi presente a reunião ordinária
Câmara Municipal de Chaves, realizada no dia de ___ de _____ de 2014
e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, e submetido à sessão da Assembleia Municipal de
Chaves, realizada no dia ____ de ____ de 2014, para efeitos de
autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma
Lei, e presente à reunião da Junta de Freguesia de Oura, em
conformidade com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.ª
da referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de
_____________________, para efeitos de autorização, nos termos da
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da mesma Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------Anexo I ------------------------------------------------------------
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Estudos a que se refere a cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo II -----------------------------------------------------------Contrato de Comodato a que se refere a cláusula 28º ----------------MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA
DE FREGUESIA DE OURA -----------------------------------------------Entre: ------------------------------------------------------------O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551 com sede no
Largo de Camões, da cidade de Chaves, representado neste ato pelo
Presidente da Câmara, Arquitº. António Cabeleira, e com poderes para
o ato, conforme disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado
por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por
deliberação camarária de ___________ 2014 e por deliberação da
Assembleia Municipal tomada em sede de sua sessão ordinária realizada
no dia ____________ de 2014 ----------------------------------------e -----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Oura, pessoa coletiva n.º 506 922 464, com
sede na Estrada Nacional, n.º 2, 5425 – 211 Oura, representada neste
ato pelo seu Presidente, ________________, e com poderes para o ato,
conforme o disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 18º, do anexo I,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e adiante designado por segundo
outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de
_____________ de 2014. --------------------------------------------É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas
seguintes: --------------------------------------------------------Cláusula 1ª -------------------------------------------------------(Identificação do Imóvel) -----------------------------------------O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel – Escola Primária
de Oura, sito na Rua da Escola, da Freguesia de Oura, do Concelho de
Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o
n.º 1152/20091113 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o art. U807. --------------------------------------------------------------Cláusula 2ª -------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O primeiro outorgante entrega ao segundo outorgante o prédio
identificado na cláusula anterior, em vista à execução das
competências delegadas no âmbito do Acordo de Execução celebrado, em
_________, entre as partes outorgantes. ---------------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------(Das Obrigações do Comodatário) -----------------------------------Durante a vigência do presente contrato, o segundo outorgante fica
obrigado a fazer um uso prudente e cuidado do identificado imóvel,
designadamente, dando integral cumprimento às seguintes prescrições:
a)
Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu,
ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em
conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------b)
Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento,
designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade
e outros da mesma natureza ----------------------------------------c)
Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante,
para a realização de eventos de interesse publico municipal,
nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos,
coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. --------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------------------(Benfeitorias) -----------------------------------------------------
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1.
Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do
mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do
Município. --------------------------------------------------------2. Em caso de cessação dos efeitos do presente contrato, não assiste
ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro
outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela
realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------Cláusula 5ª --------------------------------------------------------(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------1. O período de vigência do presente contrato de comodato coincide com
o período de vigência do acordo de execução de delegação de
competências celebrado entre as partes outorgantes, nos termos do
disposto no nº1, da cláusula 37º do referido Acordo. --------------2. O presente contrato considera‐se renovado após a instalação da
Assembleia Municipal de Chaves, não determinando a mudança dos
titulares dos órgãos do Município de Chaves e da Freguesia de Oura, a
sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo autorizar a
denúncia, no prazo de seis meses após a sua instalação. ------------3. A cessação dos efeitos do Acordo de Execução que deu suporte à
celebração
do
presente
contrato
de
comodato
determinará,
automaticamente, a extinção deste último contrato. -----------------Cláusula 6ª --------------------------------------------------------(Disposição final) -------------------------------------------------Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente
contrato, observar-se-á o previsto no Acordo de Execução celebrado
entre as partes outorgantes, e bem assim o disposto no art. 1129º e
seguintes do Código Civil.-----------------------------------------Assim o outorgaram. -----------------------------------------------Chaves, ___ de ____ de 2014 ---------------------------------------O Primeiro Outorgante: --------------------------------------------O Segundo Outorgante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO II ----------------------------------------------------------Contrato de Comodato a que se refere a cláusula 28º ----------------MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA
DE FREGUESIA DE OURA -----------------------------------------------Entre: ------------------------------------------------------------O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551 com sede no
Largo de Camões, da cidade de Chaves, representado neste ato pelo
Presidente da Câmara, Arquitº. António Cabeleira, e com poderes para
o ato, conforme disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado
por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por
deliberação camarária de ___________ 2014 e por deliberação da
Assembleia Municipal tomada em sede de sua sessão ordinária realizada
no dia ____________ de 2014 ----------------------------------------e -----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Oura, pessoa coletiva n.º 506 922 464, com
sede na Estrada Nacional, n.º 2, 5425 – 211 Oura, representada neste
ato pelo seu Presidente, ________________, e com poderes para o ato,
conforme o disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 18º, do anexo I,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e adiante designado por segundo
outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de
_____________ de 2014. --------------------------------------------É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas
seguintes: ---------------------------------------------------------
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Cláusula 1ª -------------------------------------------------------(Identificação do Imóvel) -----------------------------------------O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel – Escola Primária
de Vila Verde de Oura, sito em Vila Verde de Oura, da freguesia de
Oura, do concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Chaves com o n.º 1232/20100929 e inscrito na respetiva
matriz urbana sob o art. U-820. -----------------------------------Cláusula 2ª --------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O primeiro outorgante entrega ao segundo outorgante o prédio
identificado na cláusula anterior, em vista à execução das
competências delegadas no âmbito do Acordo de Execução celebrado, em
_________, entre as partes outorgantes. ----------------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------(Das Obrigações do Comodatário) -----------------------------------Durante a vigência do presente contrato, o segundo outorgante fica
obrigado a fazer um uso prudente e cuidado do identificado imóvel,
designadamente, dando integral cumprimento às seguintes prescrições:
a)
Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu,
ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em
conta a finalidade para a qual foi cedido; ------------------------b)
Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento,
designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade
e outros da mesma natureza; ---------------------------------------c)
Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante,
para a realização de eventos de interesse publico municipal,
nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos,
coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. -------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------------------(Benfeitorias) ---------------------------------------------------1.
Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do
mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do
Município. --------------------------------------------------------2.
Em caso de cessação dos efeitos do presente contrato, não assiste
ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro
outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela
realização de obras ou benfeitorias executadas. --------------------Cláusula 5ª -------------------------------------------------------(Prazo de Vigência) -----------------------------------------------1. O período de vigência do presente contrato de comodato coincide com
o período de vigência do acordo de execução de delegação de
competências celebrado entre as partes outorgantes, nos termos do
disposto no nº1, da cláusula 37º do referido Acordo. ---------------2. O presente contrato considera‐se renovado após a instalação da
Assembleia Municipal de Chaves, não determinando a mudança dos
titulares dos órgãos do Município de Chaves e da Freguesia de Oura, a
sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo autorizar a
denúncia, no prazo de seis meses após a sua instalação. ------------3. A cessação dos efeitos do Acordo de Execução que deu suporte à
celebração
do
presente
contrato
de
comodato
determinará,
automaticamente, a extinção deste último contrato. ----------------Cláusula 6ª -------------------------------------------------------(Disposição final) ------------------------------------------------Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente
contrato, observar-se-á o previsto no Acordo de Execução celebrado
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entre as partes outorgantes, e bem assim o disposto no art. 1129º e
seguintes do Código Civil. -----------------------------------------Assim o outorgaram. ------------------------------------------------Chaves, ___ de ____ de 2014 ----------------------------------------O Primeiro Outorgante: ---------------------------------------------O Segundo Outorgante: ----------------------------------------------O presente Acordo de Execução é elaborado em duplicado, sendo um dos
exemplares para cada um dos outorgantes. --------------------------Assim o outorgaram. ------------------------------------------------Chaves, ___ de ____ de 2014 ----------------------------------------O Primeiro Outorgante: ---------------------------------------------O Segundo Outorgante: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A análise e discussão do assunto em apreciação, iniciou-se com uma
intervenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, tendo o mesmo questionado o Senhor Presidente
da Câmara sobre os encargos que estão associados à celebração do
presente acordo com a freguesia, muito concretamente, se a sua execução
envolve a transferência de meios financeiros, humanos e patrimoniais
do Município de Chaves para a freguesia outorgante. -----------------------------------------------------------------------------------Em resposta à interpelação acima exarada, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para, a título adicional, prestar os seguintes
esclarecimentos, sobre a matéria: ----------------------------------1 - O acordo de execução de delegação legal de competências na
freguesia, não envolve contrapartidas para a mesma, nomeadamente a
transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais. -----2 - O acordo em apreciação diz respeito à concretização de uma
delegação legal de competências, previstas no Anexo I da Lei n.º
75/2013, dando, assim, cumprimento ao princípio de descentralização
administrativa consagrado em tal diploma. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador
do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo,
aprovar a proposta em apreciação. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, para, verbalmente, apresentar declaração
fundamentadora da sua posição de abstenção: ------------------------“A proposta em apreciação encontra-se deficientemente instruída de
todos os anexos mencionados no clausulado do acordo, muito
concretamente, o estudo económico fundamentador da delegação de
competências, facto que não lhe permite votar favoravelmente a
presente proposta.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para referir, sobre a matéria, o seguinte: ---“1 A proposta em apreciação encontra-se devidamente instruída com
todos os documentos legalmente determinados. -----------------------2 O anexo referido, no âmbito da intervenção do Senhor Vereador do
Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, consta da proposta, embora o
mesmo aponte para a dispensa do estudo económico, em virtude do acordo
de execução a celebrar não implicar qualquer contrapartida financeira
a favor da freguesia outorgante.” -----------------------------------
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2.5. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE BUSTELO. PROPOSTA
Nº68/GAP/2014. ----------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Justificação ---------------------------------------------------1. Considerando que, no pretérito dia 30 de Setembro, entrou em vigor
a Lei nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o
regime jurídico de transferência de competências do Estado para as
Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime
jurídico do associativismo autárquico; ----------------------------2. Considerando que, nos termos do disposto no art. 131º do Anexo I
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às
comunidades locais; ------------------------------------------------3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as
competências das câmaras municipais previstas no art. 132º da
retrocitada Lei; --------------------------------------------------4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se
através da celebração de um Acordo de Execução, sendo este um
verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no
nº 1, do art. 120º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de
tais acordos de execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e,
subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo; ---------------------------------------6. Considerando que na concretização da delegação de competências e
no respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação, o
município teve em linha de conta, designadamente, critérios
relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e
social de todas as freguesias abrangidas pela respetiva circunscrição
territorial; ------------------------------------------------------7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do município,
de acordo com o disposto no nº 1, do art. 134º da referida Lei; ---8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após
a instalação do órgão deliberativo do município, não determinando a
mudança de titulares dos órgãos do município e da freguesia a sua
caducidade, de acordo com o disposto no nº3, do art. 134º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as
devidas adaptações, o disposto no nº3, do art. 115º da Lei nº 75/2013;
10. Considerando,
ainda,
a
experiência
positiva
relativa
aos
anteriores protocolos de delegação de competências celebrados com as
Juntas de Freguesia do Concelho de Chaves; ------------------------11. Considerando que o Município de Chaves possui uma extensa área de
espaços verdes, os quais contribuem para o bem estar da população em
geral, mas cuja manutenção e reparação exige uma intervenção
constante; --------------------------------------------------------12. Considerando que constitui parte integrante do domínio público uma
vasta rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e
sumidouros, bem como diverso mobiliário urbano que é necessário
manter, reparar e substituir com alguma frequência; ----------------
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13. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de
Bustelo, garante uma prestação de serviços de qualidade à sua
população, através de uma utilização racional dos recursos que para
tal lhes são disponibilizados; ------------------------------------14. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com as Juntas de
Freguesia Acordos de Execução do exercício das competências que lhe
forem delegadas ao abrigo do disposto no art. 132º da mesma Lei; --15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a
celebração de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas
de freguesia, de acordo com o disposto na alín. k), do nº1, do art.
25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------------16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal
Acordos de Execução, nos termos previstos na retrocitada Lei; -----17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia
autorizar a celebração de acordos de execução entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alín. g),
do nº1, do art. 9º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação da
Matriz do Acordo de Execução de delegação de competências a celebrar
entre o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Bustelo, conforme
documento cujo teor integral se anexa à presente proposta para todos
os efeitos legais, de acordo com o disposto na alínea l) do nº1, do
art. 33º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------b)
Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do
Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia
de Bustelo ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal
para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo da
Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo
25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----------c)
Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos
anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar
legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o
mencionado Acordo de Execução, nos termos do disposto na alínea a),
do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
d)
Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Bustelo, através da
emissão da competente notificação. ---------------------------------Chaves, 12 de junho de 2014 ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,-----------------------------------(Arquitº. António Cabeleira) ---------------------------------------Em anexo: A referida matriz de Acordo de Execução. ------------------------------------------------------------------------------------Minuta de Acordo de Execução de delegação de competências na Junta de
Freguesia de Bustelo ----------------------------------------------Nota Preambular ---------------------------------------------------1. Considerando que, no pretérito dia 30 de Setembro, entrou em vigor
a Lei nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o
regime jurídico de transferência de competências do Estado para as
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Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime
jurídico do associativismo autárquico; -----------------------------2. Considerando que, nos termos do disposto no art. 131º, do Anexo I,
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às
comunidades locais; -----------------------------------------------3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as
competências das câmaras municipais previstas no art. 132º da
retrocitada Lei; ---------------------------------------------------4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se
através da celebração de um Acordo de Execução, sendo este um
verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no
nº 1, do art. 120º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de
tais acordos de execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e,
subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo; --------------------------------------6. Considerando que na concretização da delegação de competências e
no respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação, o
Município teve em linha de conta, designadamente, critérios
relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e
social
da
freguesia
abrangida
pela
respetiva
circunscrição
territorial; ------------------------------------------------------7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do Município,
de acordo com o disposto no nº 1, do art. 134º, do Anexo I, da referida
Lei; --------------------------------------------------------------8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após
a instalação do órgão deliberativo do Município, não determinando a
mudança de titulares dos órgãos do município e da freguesia a sua
caducidade, de acordo com o disposto no nº3, do art. 134º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as
devidas adaptações, o disposto no nº3, do art. 115º, do Anexo I, da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------10. Considerando que constitui parte integrante do domínio público uma
vasta rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e
sumidouros, bem como diverso mobiliário urbano que é necessário
manter, reparar e substituir com alguma frequência; ----------------11. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de
Bustelo, garante uma prestação de serviços de qualidade à sua
população, através de uma utilização racional dos recursos que para
tal lhes são disponibilizados; ------------------------------------12. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, discutir e preparar com as
juntas de freguesia Acordos de Execução do exercício das competências
que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no art. 132º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------13. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a
celebração de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas
de freguesia, de acordo com o disposto na alín. k), do nº1, do art.
25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------------14. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
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75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal
Acordos de Execução, nos termos previstos na retrocitada Lei; -----15. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia
autorizar a celebração de acordos de execução entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea g),
do nº1, do art. 9º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;-------------------------------------------------------------------ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA
DE BUSTELO --------------------------------------------------------Entre -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com
sede no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato
pelo Presidente da Câmara, Arquitº. António Cabeleira, e com poderes
para o ato, conforme o disposto nas alíneas a) e c) do n.º1 e na alínea
f) do n.º2, do art. 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e adiante designado por Primeiro Outorgante, devidamente
autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ de 2014, --e -----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Bustelo, contribuinte n.º __________, com sede
na ___________________, representada neste ato pelo Presidente da
Junta de Freguesia, ______________, e com poderes para o ato, conforme
o disposto na alínea a) e g), do n.º1 do artigo 18º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e adiante designado por Segundo Outorgante,
devidamente autorizado por deliberação de ___ de _________ de 2014.
É celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas a), d), do nº 1, e
alínea a) do nº2, do art. 132º e nos termos do art. 133º, todos do
Anexo I , da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o presente Acordo de
Execução, que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------Capítulo I --------------------------------------------------------Disposições Gerais -------------------------------------------------Cláusula 1ª --------------------------------------------------------Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação
da Câmara Municipal na Junta de Freguesia --------------------------O presente Acordo de Execução tem por objeto o exercício da delegação
de competências da Câmara Municipal de Chaves na Junta de Freguesia
de Bustelo, que a seguir se identificam: ---------------------------a)
Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e
sumidouros; -------------------------------------------------------b)
Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão; --c)
Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras; -----------d)
Assegurar
a
realização
de
pequenas
reparações
nos
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo básico;
e)
Promover
a
manutenção
dos
espaços
envolventes
dos
estabelecimentos referidos na alínea anterior. ---------------------Cláusula 2ª --------------------------------------------------------Forma do Acordo ----------------------------------------------------O presente acordo de execução de delegação de competências é celebrado
por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e um anexo que
dele fazem parte integrante. ---------------------------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------Fontes normativas do contrato --------------------------------------1. Na execução do presente Acordo dever-se-á observar: ----------a. O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte
integrante; -------------------------------------------------------b. A Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------2. Subsidiariamente dever-se-á observar: --------------------------
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a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos,
consagrado no DL 18/2008, de 29 de Janeiro e ulteriores alterações;
b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------------------Prazo do Acordo ---------------------------------------------------O período de vigência do presente Acordo de Execução coincide com a
duração do mandato do órgão deliberativo do Município de Chaves, salvo
casos excecionais, devidamente fundamentados, e sem prejuízo do
disposto na cláusula 30º. -----------------------------------------Capítulo II --------------------------------------------------------Condições gerais sobre a forma de execução das competências objeto de
delegação ---------------------------------------------------------Secção I -----------------------------------------------------------Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros ---------Cláusula 5ª --------------------------------------------------------Vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros ---------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal, uma vasta
rede de vias e espaços de livre acesso ao público, bem como sarjetas
e sumidouros cuja limpeza constitui objeto do presente Acordo de
Execução. ---------------------------------------------------------Cláusula 6º -------------------------------------------------------Gestão e Manutenção -----------------------------------------------1.
A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
integrados na circunscrição de intervenção territorial da freguesia e
objeto do presente Acordo de delegação de competências, compreendem,
nomeadamente: -----------------------------------------------------a)
O corte de ervas e aplicação de herbicida; -------------------b)
A varredura, manual ou mecânica, das vias e espaços públicos; c)
A limpeza e manutenção das árvores; --------------------------d)
A desobstrução e limpeza das sarjetas e sumidouros -----------2.
O exercício da delegação da competência é constituído pela
prática de todos os atos necessários à prossecução do interesse
público, incluindo varredura e lavagem das valetas, bermas e caminhos.
Secção II ---------------------------------------------------------Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano ---------Cláusula 7º --------------------------------------------------------Mobiliário Urbano --------------------------------------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal diverso
mobiliário urbano instalado no espaço público, com diferentes
dimensões e caraterísticas, cuja manutenção, reparação e substituição
constituem objeto do presente acordo de delegação de competências, com
exceção daquele que seja objeto de concessão. ----------------------Cláusula 8º --------------------------------------------------------Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano ----------1. As intervenções no mobiliário urbano referido no artigo anterior
compreendem: ------------------------------------------------------a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e
demais procedimentos que se afigurem necessários; ------------------b) Pequenas intervenções de reparação e conservação do mobiliário
urbano, com prioridade para pinturas, limpezas e substituição de peças
partidas e ou danificadas; -----------------------------------------c) A substituição do mobiliário urbano, quando não for possível a
sua reparação. -----------------------------------------------------2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se
mobiliário urbano: -------------------------------------------------a) Abrigos; ------------------------------------------------------b) Papeleiras; ----------------------------------------------------
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c) Sinalização turística e direcional. ---------------------------3. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática
de todos os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo
em atenção o mobiliário em causa, tipologia dos equipamentos e o
desgaste e utilização a que estão sujeitos. ------------------------Secção III ---------------------------------------------------------Gestão e manutenção corrente de feiras -----------------------------Cláusula 9ª --------------------------------------------------------Feira -------------------------------------------------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal o espaço
destinado à realização da Feira, cuja gestão e manutenção constitui
objeto do presente acordo de delegação de competências. ------------Cláusula 10ª -------------------------------------------------------Gestão e manutenção ------------------------------------------------1. A gestão e manutenção do espaço de realização da Feira de Bustelo,
compreende, nomeadamente, marcação de lugares, limpeza de tais espaços
municipais, cobrança mensal do lugar de acordo com as taxas que vierem
a ser aprovadas em sessão da Assembleia de Freguesia. --------------2. O exercício da delegação de competências é constituído pela prática
de todos os atos necessários à prossecução do interesse público. ---Secção IV ----------------------------------------------------------Reparações nos Estabelecimentos de Educação e manutenção de espaços
envolventes -------------------------------------------------------Cláusula 11ª ------------------------------------------------------Estabelecimentos de educação --------------------------------------1.
O Município de Chaves é proprietário e legítimo possuidor de um
prédio designado por “Escola de Primária”, sito no Bairro Urzeira,
freguesia de Bustelo, Concelho de Chaves, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Chaves com o n.º 1193/06092010 e inscrito na
respetiva matriz com o artigo 309. --------------------------------2.
O
prédio
identificado
no
número
anterior
situa-se
na
circunscrição territorial da freguesia a que diz respeito o presente
Acordo de Execução. ------------------------------------------------3.
As reparações a realizar no Estabelecimento de Ensino e
manutenção de espaços envolventes objeto de delegação, no âmbito do
presente Acordo de Execução, na Junta de Freguesia de Bustelo,
encontram-se enunciadas nas cláusulas 12º e 13º. ------------------Cláusula 12ª ------------------------------------------------------Reparações --------------------------------------------------------As reparações a realizar no estabelecimento de educação referido no
artigo anterior compreendem pequenas obras de reparação e conservação
do estabelecimento escolar, com prioridade para pinturas, limpeza de
telhados e substituição de telhas partidas e ou danificadas, bem como
limpeza de caleiras. ----------------------------------------------Cláusula 13ª -------------------------------------------------------Manutenção de espaços envolventes ----------------------------------A manutenção de espaços envolventes do estabelecimento de educação
identificado na cláusula 11ª deste Acordo de Execução compreende a
limpeza, manutenção e conservação dos espaços de jogo e recreio. --Capítulo III -------------------------------------------------------Regras específicas relacionadas com as condições de execução das
competências delegadas ---------------------------------------------Cláusula 14ª -------------------------------------------------------Direitos do Primeiro Outorgante ------------------------------------Constituem direitos do Primeiro Outorgante: ------------------------a) Verificar o estado de limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros; ----------------------------------------------
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b)
Solicitar ao segundo outorgante informações e documentação, nos
termos da cláusula 25º. --------------------------------------------c)
Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito
das reuniões fixadas no nº 3, da cláusula 24º. --------------------Cláusula 15ª-------------------------------------------------------Direitos do Segundo Outorgante -------------------------------------Constitui direito do segundo outorgante solicitar ao Primeiro
Outorgante apoio técnico no planeamento de todas as intervenções
emergentes da boa execução do presente Acordo. --------------------Cláusula 16ª -------------------------------------------------------Obrigações do Primeiro Outorgante ----------------------------------No âmbito do presente acordo de Execução, o Primeiro Outorgante obrigase a: -------------------------------------------------------------a) Verificar o cumprimento do Acordo de Execução nos termos da
cláusula 25º; -----------------------------------------------------b) Elaborar um relatório anual de análise, de acordo com o fixado no
nº 3, da cláusula. 25º. ----------------------------------------Cláusula 17ª ------------------------------------------------------Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------No âmbito do presente acordo de Execução, o Segundo Outorgante obrigase a: --------------------------------------------------------------a) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço das
vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; --------------------b) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço das
vias e espaços destinado à realização da Feira; --------------------c) Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia e
economia, no cumprimento das competências delegadas; ---------------d) Proceder de forma correta e equilibrada às reparações na Escola
da Freguesia, melhor identificada na cláusula 11ª, de acordo com os
critérios de eficiência, eficácia e economia; ---------------------e) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares
aplicáveis a cada uma das competências objeto do presente acordo; -f) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do
presente Acordo de Execução, sendo da sua responsabilidade o pagamento
das despesas por estes originadas; ---------------------------------g) Entregar ao Primeiro Outorgante os relatórios a que se refere o
nº1, da cláusula 22º. ----------------------------------------------Capítulo IV -------------------------------------------------------Recursos Financeiros, Patrimoniais e Humanos ----------------------Cláusula 18ª ------------------------------------------------------Estudos -----------------------------------------------------------A concretização da transferência de competências abrangidas pelo
presente Acordo de Execução encontram-se fundamentadas em estudos
técnicos, e constantes do Anexo I do presente Acordo de Execução, e
no estrito cumprimento das disposições combinadas previstas,
respetivamente, no nº 2, do art. 135º e nº 3, do art. 115º, todos do
Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------Cláusula 19ª ------------------------------------------------------Recursos Financeiros ----------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos financeiros
à execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ---Cláusula 20ª ------------------------------------------------------Recursos humanos --------------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos humanos à
execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ------Cláusula 21ª -------------------------------------------------------Recursos Patrimoniais -----------------------------------------------
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As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos patrimoniais
à execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ----Capítulo V ---------------------------------------------------------Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições
de execução do Acordo ----------------------------------------------Cláusula 22ª -------------------------------------------------------Informação a disponibilizar pela Junta de freguesia ----------------1. O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante,
relatórios semestrais de avaliação de execução do presente Acordo. -2.
O Segundo Outorgante deverá proceder à entrega dos relatórios
referidos no número anterior até ao dia 10 do mês seguinte a que disser
respeito o semestre. -----------------------------------------------Cláusula 23ª -------------------------------------------------------Relatórios e sua periodicidade -------------------------------------1.
Para efeitos de apresentação dos relatórios referidos na cláusula
anterior e para cada ano de vigência do presente contrato, os semestres
referem-se aos períodos abaixo indicados: --------------------------- 1º semestre: 1 de Janeiro a 30 de junho; -------------------------- 2º semestre: 1 de julho a 31 de Dezembro. ------------------------2.
O Primeiro Outorgante pode solicitar outros relatórios adicionais
que visem melhor compreensão da satisfação do interesse público. ---Cláusula 24ª -------------------------------------------------------Verificação dos relatórios e seu conteúdo mínimo -------------------1. Os relatórios semestrais ficam sujeitos a apreciação do Primeiro
Outorgante, devendo ser aprovados ou retificados no prazo máximo de 5
dias úteis contados da sua receção. --------------------------------2.
Sempre que o Segundo Outorgante se oponha à retificação prevista
no número anterior, deve apresentar, nos 5 dias úteis subsequentes,
reclamação concretizando a natureza dos vícios, erros ou faltas
relativas à proposta de correção do Primeiro Outorgante, sob pena de
se considerar aceite a retificação. -------------------------------3.
Sempre que os Outorgantes do presente Acordo entendam necessário,
podem reunir semestralmente, devendo, para o efeito, ser elaborada ata
da reunião.--------------------------------------------------------Cláusula 25ª ------------------------------------------------------Verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução --------1. O Primeiro outorgante pode verificar o cumprimento do presente
Acordo de Execução, mediante a realização de vistorias e inspeções à
gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pelo Segundo
Outorgante, bem como exigir a este último informações e documentos que
considere necessários. --------------------------------------------2.
As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da
verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução, deverão
ser aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo
este proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.
3.
O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com
fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços
técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à
apreciação do órgão executivo. -------------------------------------Cláusula 26ª -------------------------------------------------------Ocorrências -------------------------------------------------------O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por
escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu
conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar,
significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências
a que se refere a cláusula 1º do presente Acordo.-------------------Capítulo VI --------------------------------------------------------
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Regras de modificação e resolução do acordo de execução e Identificação
de situações de incumprimento contratual --------------------------Cláusula 27ª -------------------------------------------------------Modificação do acordo de execução ----------------------------------1. O presente Acordo de Execução pode ser modificado por acordo entre
as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em que as partes
outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação de competências
tiver sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a
exigência das obrigações, por si, assumidas afete gravemente os
princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do
acordo de execução. ------------------------------------------------2. A modificação do acordo de execução obedece à forma escrita. ----Cláusula 28ª -------------------------------------------------------Resolução pelas Partes Outorgantes ---------------------------------1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos
administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes
podem resolver o presente acordo de execução quando se verifique: --a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; --------b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do
número anterior, a Primeira Outorgante deve demonstrar o preenchimento
dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------Cláusula 29ª-------------------------------------------------------Revogação ---------------------------------------------------------O presente acordo de execução não é suscetível de revogação. ------Cláusula 30ª ------------------------------------------------------Cessação ----------------------------------------------------------1. O período de vigência do acordo de execução coincide com a duração
do mandato do órgão deliberativo do município, salvo caso excecionais,
devidamente fundamentados. ----------------------------------------2. O acordo de execução considera‐se renovado após a instalação da
Assembleia Municipal de Chaves, não determinando a mudança dos
titulares dos órgãos do Município de Chaves e da Freguesia de Bustelo,
a sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo autorizar a
denúncia deste acordo, no prazo de seis meses após a sua instalação.
CAPÍTULO VII -------------------------------------------------------COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE -----------------------------Cláusula 31ª-------------------------------------------------------Regime das notificações e comunicações -----------------------------1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às
notificações e comunicações entre as Partes Outorgantes, estas deverão
ser efetuadas através de correio eletrónico, com aviso de receção e
leitura, para o respetivo endereço eletrónico identificado, pelas
partes, neste acordo de execução, salvo quando esta não for possível
ou se mostrar inadequada. ------------------------------------------2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente acordo de
execução deverá ser comunicada à outra parte. ---------------------Cláusula 32ª ------------------------------------------------------Contagem dos prazos -----------------------------------------------Os prazos previstos neste acordo de execução são contínuos. --------Cláusula 33ª -------------------------------------------------------Foro competente ---------------------------------------------------Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a
interpretação e execução deste acordo de execução de delegação de
competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------
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Cláusula 34ª -------------------------------------------------------Entrada em vigor ---------------------------------------------------O presente acordo de execução produz todos os seus efeitos após a sua
assinatura e desde que devidamente publicitado, nos termos do disposto
no art. 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----Parágrafo único: --------------------------------------------------A minuta deste acordo de execução foi presente a reunião ordinária
Câmara Municipal de Chaves, realizada no dia de ___ de _____ de 2014
e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, e submetido à sessão da Assembleia Municipal de
Chaves, realizada no dia ____ de ____ de 2014, para efeitos de
autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma
Lei, e presente à reunião da Junta de Freguesia de Bustelo, em
conformidade com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.ª
da referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de
_____________________, para efeitos de autorização, nos termos da
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da mesma Lei. ---------------------Anexo I ------------------------------------------------------------Estudos a que se refere a cláusula 18ª -----------------------------O presente Acordo de Execução é elaborado em duplicado, sendo um dos
exemplares para cada um dos outorgantes. --------------------------Assim o outorgaram. ------------------------------------------------Chaves, ___ de ____ de 2014 ----------------------------------------O Primeiro Outorgante: ______________________________________________
O Segundo Outorgante: _______________________________________________
-------------------------------------------------------------------A análise e discussão do assunto em apreciação, iniciou-se com uma
intervenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, tendo o mesmo questionado o Senhor Presidente
da Câmara sobre os encargos que estão associados à celebração do
presente acordo com a freguesia, muito concretamente, se a sua execução
envolve a transferência de meios financeiros, humanos e patrimoniais
do Município de Chaves para a freguesia outorgante. -----------------------------------------------------------------------------------Em resposta à interpelação acima exarada, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para, a título adicional, prestar os seguintes
esclarecimentos, sobre a matéria: ----------------------------------1 - O acordo de execução de delegação legal de competências na
freguesia, não envolve contrapartidas para a mesma, nomeadamente a
transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais. -----2 - O acordo em apreciação diz respeito à concretização de uma
delegação legal de competências, previstas no Anexo I da Lei n.º
75/2013, dando, assim, cumprimento ao princípio de descentralização
administrativa consagrado em tal diploma. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador
do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo,
aprovar a proposta em apreciação. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, para, verbalmente, apresentar declaração
fundamentadora da sua posição de abstenção: ------------------------“A proposta em apreciação encontra-se deficientemente instruída de
todos os anexos mencionados no clausulado do acordo, muito
concretamente, o estudo económico fundamentador da delegação de
competências, facto que não lhe permite votar favoravelmente a
presente proposta.” -------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para referir, sobre a matéria, o seguinte: ---“1 A proposta em apreciação encontra-se devidamente instruída com
todos os documentos legalmente determinados. -----------------------2 O anexo referido, no âmbito da intervenção do Senhor Vereador do
Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, consta da proposta, embora o
mesmo aponte para a dispensa do estudo económico, em virtude do acordo
de execução a celebrar não implicar qualquer contrapartida financeira
a favor da freguesia outorgante.” ----------------------------------2.6. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE FREGUESIA DE VIRARELHO DA RAIA.
PROPOSTA Nº69/GAP/2014. --------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Justificação --------------------------------------------------1. Considerando que, no pretérito dia 30 de Setembro, entrou em vigor
a Lei nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o
regime jurídico de transferência de competências do Estado para as
Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime
jurídico do associativismo autárquico; ----------------------------2. Considerando que, nos termos do disposto no art. 131º do Anexo I
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às
comunidades locais; ------------------------------------------------3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as
competências das câmaras municipais previstas no art. 132º da
retrocitada Lei; --------------------------------------------------4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se
através da celebração de um Acordo de Execução, sendo este um
verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no
nº 1, do art. 120º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -----------5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de
tais acordos de execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e,
subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo; --------------------------------------6. Considerando que na concretização da delegação de competências e
no respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação, o
município teve em linha de conta, designadamente, critérios
relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e
social de todas as freguesias abrangidas pela respetiva circunscrição
territorial; ------------------------------------------------------7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do município,
de acordo com o disposto no nº 1, do art. 134º da referida Lei; ---8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após
a instalação do órgão deliberativo do município, não determinando a
mudança de titulares dos órgãos do município e da freguesia a sua
caducidade, de acordo com o disposto no nº3, do art. 134º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as
devidas adaptações, o disposto no nº3, do art. 115º da Lei nº 75/2013;
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10. Considerando,
ainda,
a
experiência
positiva
relativa
aos
anteriores protocolos de delegação de competências celebrados com as
Juntas de Freguesia do Concelho de Chaves; ------------------------11. Considerando que o Município de Chaves possui uma extensa área de
espaços verdes, os quais contribuem para o bem estar da população em
geral, mas cuja manutenção e reparação exige uma intervenção
constante; --------------------------------------------------------12. Considerando que constitui parte integrante do domínio público uma
vasta rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e
sumidouros; -------------------------------------------------------13. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de
Vilarelho da Raia, garante uma prestação de serviços de qualidade à
sua população, através de uma utilização racional dos recursos que
para tal lhes são disponibilizados; --------------------------------14. Considerando que compete à Câmara Municipal, de acordo com o
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com as Juntas de
Freguesia Acordos de Execução do exercício das competências que lhe
forem delegadas ao abrigo do disposto no art. 132º da mesma Lei; --15. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a
celebração de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas
de freguesia, de acordo com o disposto na alín. k), do nº1, do art.
25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; -------------16. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal
Acordos de Execução, nos termos previstos na retrocitada Lei; -----17. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia
autorizar a celebração de acordos de execução entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alín. g),
do nº1, do art. 9º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a
aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------a) Que seja adotada deliberação consubstanciada na aprovação da
Matriz do Acordo de Execução de delegação de competências a celebrar
entre o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Vilarelho da
Raia, conforme documento cujo teor integral se anexa à presente
proposta para todos os efeitos legais, de acordo com o disposto na
alínea l) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro; ---------------------------------------------------------b)
Sequencialmente, deverá a presente proposta para a celebração do
Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia
de Vilarelho da Raia ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia
Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo
da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do
artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----c)
Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos
anteriormente sugeridos, o Presidente da Câmara deverá ficar
legitimado a outorgar, em representação do Município de Chaves, o
mencionado Acordo de Execução, nos termos do disposto na alínea a),
do nº1, do art. 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
d)
Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser
levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Vilarelho da Raia,
através da emissão da competente notificação. ---------------------Chaves, 12 de junho de 2014 ----------------------------------------
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O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------(Arquitº. António Cabeleira) --------------------------------------Em anexo: A referida matriz de Acordo de Execução. -----------------------------------------------------------------------------------Minuta de Acordo de Execução de delegação de competências na Junta de
Freguesia de Vilarelho da Raia Nota Preambular ---------------------1. Considerando que, no pretérito dia 30 de Setembro, entrou em vigor
a Lei nº 75/2013, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o
regime jurídico de transferência de competências do Estado para as
Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime
jurídico do associativismo autárquico; ----------------------------2. Considerando que, nos termos do disposto no art. 131º, do Anexo I,
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios concretizam a
delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às
comunidades locais; ------------------------------------------------3. Considerando que se encontram delegadas nas juntas de freguesia as
competências das câmaras municipais previstas no art. 132º da
retrocitada Lei; --------------------------------------------------4. Considerando que a delegação legal de competências concretiza-se
através da celebração de um Acordo de Execução, sendo este um
verdadeiro contrato interadministrativo, de acordo com o disposto no
nº 1, do art. 120º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------5. Considerando que no âmbito da negociação, celebração e execução de
tais acordos de execução é aplicável o disposto na Lei nº 75/2013 e,
subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do
Procedimento Administrativo; ---------------------------------------6. Considerando que na concretização da delegação de competências e
no respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação, o
Município teve em linha de conta, designadamente, critérios
relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e
social
da
freguesia
abrangida
pela
respetiva
circunscrição
territorial; ------------------------------------------------------7. Considerando que o período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do Município,
de acordo com o disposto no nº 1, do art. 134º, do Anexo I, da referida
Lei; --------------------------------------------------------------8. Considerando que o Acordo de Execução considera-se renovado após
a instalação do órgão deliberativo do Município, não determinando a
mudança de titulares dos órgãos do município e da freguesia a sua
caducidade, de acordo com o disposto no nº3, do art. 134º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------9. Considerando que aos Acordos de Execução é aplicável, com as
devidas adaptações, o disposto no nº3, do art. 115º, do Anexo I, da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------10. Considerando que constitui parte integrante do domínio público uma
vasta rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e
sumidouros, bem como diverso mobiliário urbano que é necessário
manter, reparar e substituir com alguma frequência; ----------------11. Considerando que é convicção deste Município que a Freguesia de
Vilarelho da Raia, garante uma prestação de serviços de qualidade à
sua população, através de uma utilização racional dos recursos que
para tal lhes são disponibilizados; -------------------------------12. Considerando que compete à câmara municipal, de acordo com o
disposto na alínea l) do nº1, do art. 33º, discutir e preparar com as
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juntas de freguesia Acordos de Execução do exercício das competências
que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no art. 132º da mesma
Lei; --------------------------------------------------------------13. Considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a
celebração de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas
de freguesia, de acordo com o disposto na alín. k), do nº1, do art.
25º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; --------------14. Considerando, ainda, que compete à Junta de Freguesia, de acordo
com o disposto na alínea i) do nº1, do art. 33º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, discutir e preparar com a Câmara Municipal
Acordos de Execução, nos termos previstos na retrocitada Lei; ------15. Considerando, por último, que compete à Assembleia de Freguesia
autorizar a celebração de acordos de execução entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea g),
do nº1, do art. 9º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA
DE VILARELHO DA RAIA -----------------------------------------------Entre -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com
sede no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato
pelo Presidente da Câmara, Arquitº. António Cabeleira, e com poderes
para o ato, conforme o disposto nas alíneas a) e c) do n.º1 e na alínea
f) do n.º2, do art. 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e adiante designado por Primeiro Outorgante, devidamente
autorizado por deliberação camarária de ___ de _________ de 2014, -e -----------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Vilarelho da Raia, contribuinte n.º __________,
com sede na ___________________, representada neste ato pelo
Presidente da Junta de Freguesia, ______________, e com poderes para
o ato, conforme o disposto na alínea a) e g), do n.º1 do artigo 18º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por Segundo
Outorgante, devidamente autorizado por deliberação de ___ de _________
de 2014. ----------------------------------------------------------É celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas a), d), do nº 1, e
alínea a) do nº2, do art. 132º e nos termos do art. 133º, todos do
Anexo I , da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o presente Acordo de
Execução, que se rege pelas cláusulas seguintes:--------------------Capítulo I -------------------------------------------------------Disposições Gerais ------------------------------------------------Cláusula 1ª -------------------------------------------------------Identificação das competências cujo exercício é objeto de delegação
da Câmara Municipal na Junta de Freguesia -------------------------1.
O presente Acordo de Execução tem por objeto o exercício da
delegação de competências da Câmara Municipal de Chaves na Junta de
Freguesia de Vilarelho da Raia, muito concretamente, assegurar a
limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros. --------2.
Consideram-se, ainda, delegadas, na Junta de Freguesia de
Vilarelho da Raia, as competências de controlo prévio, realização de
vistorias e fiscalização nos seguintes domínios: ------------------a)
Utilização e ocupação da via pública; -----------------------b)
Recintos Improvisados; ---------------------------------------c)
Realização de espetáculos desportivos e divertimentos públicos
na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre; ----d)
Realização de fogueiras e queimadas. -------------------------Cláusula 2ª -------------------------------------------------------Forma do Acordo -----------------------------------------------------
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O presente acordo de execução de delegação de competências é celebrado
por escrito e é constituído pelo respetivo clausulado e um anexo que
dele fazem parte integrante. ---------------------------------------Cláusula 3ª -------------------------------------------------------Fontes normativas do contrato -------------------------------------1. Na execução do presente Acordo dever-se-á observar: ----------a. O respetivo clausulado e o estatuído no anexo que dele fazem parte
integrante; -------------------------------------------------------b. A Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------2. Subsidiariamente dever-se-á observar: -------------------------a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos,
consagrado no DL 18/2008, de 29 de Janeiro e ulteriores alterações; b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------Cláusula 4ª -------------------------------------------------------Prazo do Acordo ---------------------------------------------------O período de vigência do presente Acordo de Execução coincide com a
duração do mandato do órgão deliberativo do Município de Chaves, salvo
casos excecionais, devidamente fundamentados, e sem prejuízo do
disposto na cláusula 27º. ------------------------------------------Capítulo II -------------------------------------------------------Condições gerais sobre a forma de execução das competências objeto de
delegação ------------------------------------------------------Secção I ----------------------------------------------------------Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros --------Cláusula 5ª -------------------------------------------------------Vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros --------------------Constituem parte integrante do domínio público municipal, uma vasta
rede de vias e espaços de livre acesso ao público, bem como sarjetas
e sumidouros cuja limpeza constitui objeto do presente Acordo de
Execução. ---------------------------------------------------------Cláusula 6º -------------------------------------------------------Gestão e Manutenção -----------------------------------------------1. A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
integrados na circunscrição de intervenção territorial da freguesia e
objeto do presente Acordo de delegação de competências, compreendem,
nomeadamente: -----------------------------------------------------a) O corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------b) A varredura, manual ou mecânica, das vias e espaços públicos; -c) A limpeza e manutenção das árvores; ---------------------------d) A desobstrução e limpeza das sarjetas e sumidouros ------------2. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática
de todos os atos necessários à prossecução do interesse público,
incluindo varredura e lavagem das valetas, bermas e caminhos. ------Secção II ---------------------------------------------------------Via pública -------------------------------------------------------Cláusula 7º -------------------------------------------------------Utilização e ocupação da via pública ------------------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento (licenças de uso privativo) da
utilização e ocupação da via pública, arrecadando o segundo outorgante
as taxas correspondentes que vierem a ser aprovadas pela Assembleia
de Freguesia. ------------------------------------------------------Secção III ---------------------------------------------------------Recintos Improvisados ----------------------------------------------Cláusula 8ª --------------------------------------------------------Recintos Improvisados -----------------------------------------------
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O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento de recintos improvisados,
arrecadando o segundo outorgante as taxas correspondentes que vierem
a ser aprovadas pela Assembleia de Freguesia. ----------------------Secção IV ---------------------------------------------------------Espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e
outros lugares públicos ao ar livre -------------------------------Cláusula 9ª -------------------------------------------------------Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública
jardins e outros lugares públicos ao ar livre ---------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento do exercício da atividade de
realização de espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos
públicos, arrecadando o segundo outorgante as taxas correspondentes
que vierem a ser aprovadas pela Assembleia de Freguesia. -----------Secção V ----------------------------------------------------------Fogueiras e Queimadas ---------------------------------------------Cláusula 10ª ------------------------------------------------------Realização de fogueiras e queimadas -------------------------------O exercício desta competência implica a realização de todos os atos
necessários ao controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização
relativos ao adequado licenciamento do exercício da atividade de
fogueiras e queimadas dentro da circunscrição territorial da segunda
outorgante, arrecadando esta as taxas correspondentes que vierem a ser
aprovadas pela Assembleia de Freguesia. ---------------------------Capítulo III ------------------------------------------------------Regras específicas relacionadas com as condições de execução das
competências delegadas ---------------------------------------------Cláusula 11ª ------------------------------------------------------Direitos do Primeiro Outorgante -----------------------------------Constituem direitos do Primeiro Outorgante: -----------------------a) Verificar o estado de limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros; --------------------------------------------b) Solicitar ao segundo outorgante informações e documentação, nos
termos da cláusula 22º. --------------------------------------------c) Apresentar ao Segundo Outorgante sugestões e propostas, no âmbito
das reuniões fixadas no nº 3, da cláusula 21º. ---------------------Cláusula 12ºª -----------------------------------------------------Direitos do Segundo Outorgante ------------------------------------Constitui direito do segundo outorgante solicitar ao Primeiro -----Outorgante apoio técnico no planeamento de todas as intervenções --emergentes da boa execução do presente Acordo. --------------------Cláusula 13ª ------------------------------------------------------Obrigações do Primeiro Outorgante ---------------------------------No âmbito do presente acordo de Execução, o Primeiro Outorgante ---obriga-se a: ------------------------------------------------------a) Verificar o cumprimento do Acordo de Execução nos termos da -cláusula 22º; ----------------------------------------------------b) Elaborar um relatório anual de análise, de acordo com o fixado no
nº 3, da cláusula. 22º ----------------------------------------Cláusula 14ª -----------------------------------------------------Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------No âmbito do presente acordo de Execução, o Segundo Outorgante ---obriga-se a: -------------------------------------------------------
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a) Proceder de forma correta e equilibrada à limpeza do espaço das
vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; --------------------b)
Pautar toda a sua atuação sob critérios de eficiência, eficácia
e economia, no cumprimento das competências delegadas; -------------c)
Respeitar e fazer respeitar as normas legais e regulamentares
aplicáveis a cada uma das competências objeto do presente acordo; --d)
Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do
presente Acordo de Execução, sendo da sua responsabilidade o pagamento
das despesas por estes originadas; ---------------------------------e)
Entregar ao Primeiro Outorgante os relatórios a que se refere o
nº1, da cláusula 19º. ----------------------------------------------Capítulo IV -------------------------------------------------------Recursos Financeiros, Patrimoniais e Humanos ----------------------Cláusula 15ª ------------------------------------------------------Estudos -----------------------------------------------------------A concretização da transferência de competências abrangidas pelo
presente Acordo de Execução encontram-se fundamentadas em estudos
técnicos, e constantes do Anexo I do presente Acordo de Execução, e
no estrito cumprimento das disposições combinadas previstas,
respetivamente, no nº 2, do art. 135º e nº 3, do art. 115º, todos do
Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------Cláusula 16ª ------------------------------------------------------Recursos Financeiros ----------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos financeiros
à execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ---Cláusula 17ª ------------------------------------------------------Recursos humanos --------------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos humanos à
execução do presente contrato, por não se revelar necessário. -----Cláusula 18ª ------------------------------------------------------Recursos Patrimoniais ---------------------------------------------As partes outorgantes acordam que não são afetos recursos patrimoniais
à execução do presente contrato, por não se revelar necessário. ---Capítulo V --------------------------------------------------------Regras sobre a monitorização e avaliação do cumprimento das condições
de execução do Acordo ----------------------------------------------Cláusula 19ª ------------------------------------------------------Informação a disponibilizar pela Junta de freguesia ---------------1. O Segundo Outorgante deve disponibilizar ao Primeiro Outorgante,
relatórios semestrais de avaliação de execução do presente Acordo.-2.
O Segundo Outorgante deverá proceder à entrega dos relatórios
referidos no número anterior até ao dia 10 do mês seguinte a que disser
respeito o semestre. -----------------------------------------------Cláusula 20ª ------------------------------------------------------Relatórios e sua periodicidade ------------------------------------1. Para efeitos de apresentação dos relatórios referidos na cláusula
anterior e para cada ano de vigência do presente contrato, os semestres
referem-se aos períodos abaixo indicados: --------------------------- 1º semestre: 1 de Janeiro a 30 de junho; -------------------------- 2º semestre: 1 de julho a 31 de Dezembro. ------------------------2.
O Primeiro Outorgante pode solicitar outros relatórios adicionais
que visem melhor compreensão da satisfação do interesse público. --Cláusula 21ª ------------------------------------------------------Verificação dos relatórios e seu conteúdo mínimo -----------------1. Os relatórios semestrais ficam sujeitos a apreciação do Primeiro
Outorgante, devendo ser aprovados ou retificados no prazo máximo de 5
dias úteis contados da sua receção. --------------------------------
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2. Sempre que o Segundo Outorgante se oponha à retificação prevista
no número anterior, deve apresentar, nos 5 dias úteis subsequentes,
reclamação concretizando a natureza dos vícios, erros ou faltas
relativas à proposta de correção do Primeiro Outorgante, sob pena de
se considerar aceite a retificação. -------------------------------3.
Sempre que os Outorgantes do presente Acordo entendam necessário,
podem reunir semestralmente, devendo, para o efeito, ser elaborada ata
da reunião. -------------------------------------------------------Cláusula 22ª ------------------------------------------------------Verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução --------1. O Primeiro outorgante pode verificar o cumprimento do presente
Acordo de Execução, mediante a realização de vistorias e inspeções à
gestão, limpeza e manutenções realizadas pelo Segundo Outorgante, bem
como exigir a este último informações e documentos que considere
necessários. ------------------------------------------------------2.
As determinações do Primeiro Outorgante, emitidas no âmbito da
verificação do cumprimento do objeto do Acordo de Execução, deverão
ser aplicáveis de imediato e vinculam o Segundo Outorgante, devendo
este proceder à correção das situações em conformidade com aquelas.-3.
O Primeiro Outorgante elabora um relatório de análise, com
fundamento nas informações produzidas, quer pelos seus serviços
técnicos, quer pelo Segundo Outorgante, o qual será submetido à
apreciação do órgão executivo. -------------------------------------Cláusula 23ª ------------------------------------------------------Ocorrências -------------------------------------------------------O Segundo Outorgante deve comunicar ao Primeiro Outorgante, por
escrito ou por contacto pessoal, imediatamente após o seu
conhecimento, qualquer situação anómala que afete ou possa afetar,
significativamente, o objeto do exercício da delegação de competências
a que se refere a cláusula 1º do presente Acordo. ------------------Capítulo VI -------------------------------------------------------Regras de modificação e resolução do acordo de execução e Identificação
de situações de incumprimento contratual ---------------------------Cláusula 24ª ------------------------------------------------------Modificação do acordo de execução ---------------------------------1. O presente Acordo de Execução pode ser modificado por acordo entre
as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em que as partes
outorgantes fundaram a decisão de acordar a delegação de competências
tiver sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a
exigência das obrigações, por si, assumidas afete gravemente os
princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do
acordo de execução. -----------------------------------------------2. A modificação do acordo de execução obedece à forma escrita. ---Cláusula 25ª ------------------------------------------------------Resolução pelas Partes Outorgantes --------------------------------1.Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução dos contratos
administrativos constantes do Código dos Contratos Públicos, as partes
podem resolver o presente acordo de execução quando se verifique: -a) Incumprimento por facto imputável a um dos Outorgantes; --------b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do
número anterior, a Primeira Outorgante deve demonstrar o preenchimento
dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------Cláusula 26ª ------------------------------------------------------Revogação ---------------------------------------------------------O presente acordo de execução não é suscetível de revogação. -------
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Cláusula 27ª ------------------------------------------------------Cessação ----------------------------------------------------------1. O período de vigência do acordo de execução coincide com a duração
do mandato do órgão deliberativo do município, salvo caso excecionais,
devidamente fundamentados. ----------------------------------------2. O acordo de execução considera‐se renovado após a instalação da
Assembleia Municipal de Chaves, não determinando a mudança dos
titulares dos órgãos do Município de Chaves e da Freguesia de Vilarelho
da Raia, a sua caducidade, salvo se aquele órgão deliberativo autorizar
a denúncia deste acordo, no prazo de seis meses após a sua instalação.
CAPÍTULO VII ------------------------------------------------------COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE ----------------------------Cláusula 28ª ------------------------------------------------------Regime das notificações e comunicações ----------------------------1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às
notificações e comunicações entre as Partes Outorgantes, estas deverão
ser efetuadas através de correio eletrónico, com aviso de receção e
leitura, para o respetivo endereço eletrónico identificado, pelas
partes, neste acordo de execução, salvo quando esta não for possível
ou se mostrar inadequada. -----------------------------------------2. Qualquer alteração aos contactos constantes do presente acordo de
execução deverá ser comunicada à outra parte. ---------------------Cláusula 29ª ------------------------------------------------------Contagem dos prazos -----------------------------------------------Os prazos previstos neste acordo de execução são contínuos. --------Cláusula 30ª ------------------------------------------------------Foro competente ---------------------------------------------------Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a
interpretação e execução deste acordo de execução de delegação de
competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -----------------Cláusula 31ª ------------------------------------------------------Entrada em vigor --------------------------------------------------O presente acordo de execução produz todos os seus efeitos após a sua
assinatura e desde que devidamente publicitado, nos termos do disposto
no art. 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----Parágrafo único: ---------------------------------------------------A minuta deste acordo de execução foi presente a reunião ordinária
Câmara Municipal de Chaves, realizada no dia de ___ de _____ de 2014
e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, e submetido à sessão da Assembleia Municipal de
Chaves, realizada no dia ____ de ____ de 2014, para efeitos de
autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma
Lei, e presente à reunião da Junta de Freguesia de Vilarelho da Raia,
em conformidade com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo
16.ª da referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia
de _____________________, para efeitos de autorização, nos termos da
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da mesma Lei. ---------------------Anexo I -----------------------------------------------------------Estudos a que se refere a cláusula 15ª ----------------------------O presente Acordo de Execução é elaborado em duplicado, sendo um dos
exemplares para cada um dos outorgantes. --------------------------Assim o outorgaram. -----------------------------------------------Chaves, ___ de ____ de 2014 ---------------------------------------O Primeiro Outorgante: --------------------------------------------O Segundo Outorgante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A análise e discussão do assunto em apreciação, iniciou-se com uma
intervenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, tendo o mesmo questionado o Senhor Presidente
da Câmara sobre os encargos que estão associados à celebração do
presente acordo com a freguesia, muito concretamente, se a sua execução
envolve a transferência de meios financeiros, humanos e patrimoniais
do Município de Chaves para a freguesia outorgante. -----------------------------------------------------------------------------------Em resposta à interpelação acima exarada, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para, a título adicional, prestar os seguintes
esclarecimentos, sobre a matéria: ----------------------------------1 - O acordo de execução de delegação legal de competências na
freguesia, não envolve contrapartidas para a mesma, nomeadamente a
transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais. -----2 - O acordo em apreciação diz respeito à concretização de uma
delegação legal de competências, previstas no Anexo I da Lei n.º
75/2013, dando, assim, cumprimento ao princípio de descentralização
administrativa consagrado em tal diploma. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador
do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo,
aprovar a proposta em apreciação. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, para, verbalmente, apresentar declaração
fundamentadora da sua posição de abstenção: ------------------------“A proposta em apreciação encontra-se deficientemente instruída de
todos os anexos mencionados no clausulado do acordo, muito
concretamente, o estudo económico fundamentador da delegação de
competências, facto que não lhe permite votar favoravelmente a
presente proposta.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da intervenção que antecede, usou da palavra o Senhor
Presidente da Câmara, para referir, sobre a matéria, o seguinte: ---“1 A proposta em apreciação encontra-se devidamente instruída com
todos os documentos legalmente determinados. -----------------------2 O anexo referido, no âmbito da intervenção do Senhor Vereador do
Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, consta da proposta, embora o
mesmo aponte para a dispensa do estudo económico, em virtude do acordo
de execução a celebrar não implicar qualquer contrapartida financeira
a favor da freguesia outorgante.” ----------------------------------2.7. ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE CHAVES E A EHATBEMPREENDIMENTOS HIDROELECTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO. PROPOSTA Nº
70/GAP/2014. ------------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da Exposição de Motivos-----------------------------------------1.A definição de uma política capaz de impulsionar o desenvolvimento
de medidas de valorização e dinamização da oferta turística e de
qualificação do património material e imaterial, designadamente da
valorização de efemérides com projeção não só local mas até nacional,
se assume como um fator essencial para a promoção e aumento de
visibilidade da Região Flaviense.-----------------------------------2.Os estatutos da empresa “EHATB,EIM,SA” fomentam, entre as atividades
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a serem por ela desenvolvidas, a “Promoção do desenvolvimento urbano
e rural no âmbito intermunicipal”.----------------------------------3.Neste contexto, e a convite do Museu da Presidência da República, o
Município de Chaves pretende levar a efeito a comemoração do centenário
do ilustre flaviense e ex-presidente da República, Marechal Costa
Gomes, com um programa diversificado de atividades a realizar até
final do ano 2014.--------------------------------------------------4.Paralelamente pretende também comemorar os 500 anos do Foral de
Chaves.------------------------------------------------------------5.A realização dos referidos eventos envolverá a participação ativa
de munícipes, e dos recursos endógenos existentes, constituindo-se
como um fator de atratividade do município e da região potenciando o
desenvolvimento regional e local.-----------------------------------6.Entre o município de Chaves e a empresa “EHATB, ERIM; SA” foi já
celebrado um Contrato-Programa devidamente aprovado por ambos os
outorgantes.-------------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente
enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal:------a)Aprovar a minuta da Adenda do Contrato – Programa a realizar entre
o Município de Chaves e a EHATB, EIM, SA, conforme matriz em anexo à
presente proposta, com base no parecer prévio emitido sobre a matéria,
pelo Fiscal Único da EHATB, EM, SA;---------------------------------b)Caso a presente proposta seja aprovada pelo órgão executivo
municipal, deverá ser submetido à Assembleia Municipal com vista à sua
aprovação no cumprimento do disposto no nº 5, do Artigo 47º da Lei nº
50/2012 de 31 de Agosto;--------------------------------------------c)Para o efeito, que seja legitimado o Presidente da Camara Municipal,
para, em nome da Autarquia, proceder à outorga do referido documento;d)Por fim, e dando cumprimento ao estipulado no nº 7, do artigo 47º,
a referida Adenda ao Contrato Programa depois de celebrado, deverá ser
comunicado à Inspeção Geral de Finanças, e em face do valor ao Tribunal
de contas, no estrito cumprimento dos prazos previstos para o efeito.Chaves, 11 de Junho de 2014.----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,-----------------------------------(Arq. António Cabeleira) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA ----------------------------------------ADENDA ------------------------------------------------------------Entre: MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede
na Praça de Camões, em Chaves, neste contrato legalmente representado
pelo seu Presidente, António Cândido Monteiro Cabeleira, com poderes
para obrigar, adiante abreviadamente designada por CMC ou Primeiro
Outorgante --------------------------------------------------------E.-----------------------------------------------------------------“EHATB - EMPREENDIMENTOS HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO,
EIM, SA”, com sede na Rua Nuno Alvares Pereira, da vila de Ribeira de
Pena, titular do número único de matrícula e de pessoa coletiva 502
227 842, com o capital social de 900.000,00 euros, representada neste
ato, pelos Senhores Rui Manuel Vaz Alves, e Amílcar Rodrigues Alves
Castro de Almeida, que outorgam na qualidade de Administradores da
dita Sociedade, com poderes para a obrigar, adiante designada por
“EHATB, EIM, S.A” ou Segundo Outorgante;----------------------------Considerando que:--------------------------------------------------1.A definição de uma política capaz de impulsionar o desenvolvimento
de medidas de valorização e dinamização da oferta turística e de
qualificação do património material e imaterial, designadamente da
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valorização de efemérides com projeção não só local mas até nacional,
se assume como um fator essencial para a promoção e aumento de
visibilidade da Região Flaviense.-----------------------------------2.Os estatutos da empresa “EHATB,EIM,SA” fomentam, entre as atividades
a serem por ela desenvolvidas, a “Promoção do desenvolvimento urbano
e rural no âmbito intermunicipal------------------------------------3.Neste contexto, e a convite do Museu da Presidência da República, o
Município de Chaves pretende levar a efeito a comemoração do centenário
do ilustre flaviense e ex-presidente da República, Marechal Costa
Gomes, com um programa diversificado de atividades a realizar até
final do ano 2014.--------------------------------------------------4.Paralelamente pretende também comemorar os 500 anos do Foral de
Chaves.------------------------------------------------------------5.A realização dos referidos eventos envolverá a participação ativa
de munícipes, e dos recursos endógenos existentes, constituindo-se
como um fator de atratividade do município e da região potenciando o
desenvolvimento regional e local.----------------------------------6.Entre o município de Chaves e a empresa “EHATB, ERIM; SA” foi já
celebrado um Contrato-Programa devidamente aprovado por ambos os
outorgantes.-------------------------------------------------------Assim,-------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no artigo 50º, da Lei nº 50/2012, de 31 de
agosto, e do nº 2 da cláusula 7ª do referido Contrato-Programa, é
celebrado, e reciprocamente aceite, o presente aditamento a este mesmo
contrato, o qual, enformado pelos considerandos acima enunciados,
elaborados com base nas orientações estratégicas para o presente
mandato dos órgãos sociais, se irá reger pelas cláusulas seguintes:-Cláusula Primeira--------------------------------------------------(Objeto, Fundamento, e Finalidade) ---------------------------------1.O presente aditamento tem por fundamento a necessidade de fomentar
o desenvolvimento local e regional, durante o ano de 2014, de acordo
com as orientações estratégicas definidas para o período de duração
do mandato do órgãos sociais da “EHATB, EIM, S.A”, em ordem à
realização do seu objeto social, as quais importam a prossecução de
objetivos no que concerne à execução de um conjunto de atividades no
escopo do desenvolvimento local e regional;-------------------------2.Com o presente aditamento a “EHATB, EIM, SA” é incumbida de executar
as atividades constantes do anexo a este documento.---------------Cláusula Segunda ---------------------------------------------------(Quadro Económico) ------------------------------------------------1.Estima-se que no ano 2014, período de vigência deste adiantamento,
a “EHATB, EIM, S.A” apresentará resultados anuais equilibrados, nos
termos do artigo 40º da Lei nº 50/2012, pelo que, tendo em conta que
aquela empresa apresenta normalmente na atividade de produção de
energia elétrica resultados globais positivos, os excedentes serão
utilizados na sustentação das atividades menos rentáveis, a prosseguir
pela empresa, e previstas na cláusula anterior.---------------------2.Os montantes financeiros previsivelmente afetos pela “EHATB, EIM,
S.A” à realização de tais atividades, neste concelho serão, tal como
consta
da
informação
anexa,
distribuídos
na
promoção
do
desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal.------------Cláusula Terceira --------------------------------------------------(Regime de Compensação) --------------------------------------------Tendo em conta o quadro económico anteriormente definido, não é
previsível a necessidade de atribuição de subsídios à exploração ou
outras transferências financeiras ou comparticipações públicas por
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parte do Primeiro outorgante.--------------------------------------Cláusula Quarta ---------------------------------------------------(Das obrigações das partes) ----------------------------------------1.As partes outorgantes obrigam-se, mutuamente, a respeitar os deveres
de boa cooperação entre si, bem como com outras instituições e
organismos envolvidos na concretização do presente aditamento, no
sentido de garantir a boa realização do seu objeto.-----------------Cláusula Quinta ----------------------------------------------------(Incumprimento do Aditamento) --------------------------------------O incumprimento do presente aditamento é motivo bastante para a sua
resolução pela parte não faltosa.----------------------------------Cláusula Sexta -----------------------------------------------------(Resolução de Conflitos) -------------------------------------------Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução
do presente aditamento as partes designam como competente o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer
outro. ------------------------------------------------------------O presente aditamento, em oito páginas, é feito em duplicado, ficando
um exemplar na posse de cada um dos outorgantes, e vai ser rubricado
em todas as páginas à exceção da quarta que é assinada. ------------Cláusula Sétima ----------------------------------------------------(Vigência) --------------------------------------------------------O presente aditamento vigorará entre a data de assinatura e 31 de
Dezembro de 2014.--------------------------------------------------Chaves,________de ________de 2014----------------------------------PRIMEIRO OUTORGANTE (Presidente do Município de Chaves) ------------António Cândido Monteiro Cabeleira --------------------------------SEGUNDO OUTORGANTE (Conselho de Administração da Empreendimentos
Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA) ------------------Rui Manuel Vaz Alves-----------------------------------------------Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida ---------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A EXECUTAR (CONCELHO DE CHAVES) ---Apresentam-se as atividades menos rentáveis a desenvolver pela EHATB,
EIM, S.A, ao abrigo do presente aditamento no concelho de Chaves
ligadas á promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito
intermunicipal. ---------------------------------------------------Comemoração do centenário do ilustre flaviense e ex-presidente da
República, Marechal Costa Gomes ------------------------------------A ocorrência de tal efeméride aviva a história enriquece a memória e
reforça a identidade. Constitui forte motivo para uma reflexão
aprofundada da história de Portugal da região flaviense, do município
e particularmente da cidade, promovendo o reconhecimento de Chaves no
contexto nacional --------------------------------------------------Neste âmbito a Câmara Municipal de Chaves, como forma de reconhecimento
do valor e mérito deste ilustre flaviense pretende levar a efeito um
programa diversificado de atividades até final do ano, que
contemplam:--------------------------------------------------------- Sessão Solene da Comemoração do Centenário------------------------- Parada Militar----------------------------------------------------- Descerramento do Busto--------------------------------------------- Inauguração da EXPOSIÇÃO do Centenário do nascimento do Marechal
Francisco Costa Gomes, organizada em colaboração com o Museu da
Presidência da República,------------------------------------------- Concertos --------------------------------------------------------- Conferências ------------------------------------------------------ Concurso Literário, a levar a efeito nas escolas públicas e privadas
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do concelho de Chaves, com elaboração de brochura dos trabalhos
premiados. --------------------------------------------------------- Apresentação da Revista Aquae Flaviae, com artigo biográfico de
Marechal Costa Gomes, escrito pela Drª Maria José Grilo ------------Medalha Comemorativa ----------------------------------------------Comemoração dos 500 anos do foral de Chaves-------------------------Os Forais foram concedidos entre o século XII e o século XVI. Eram a
base do estabelecimento do município e, desse modo, o evento mais
importante da história da vila ou da cidade. Era determinante para
assegurar as condições de fixação e prosperidade da comunidade, assim
como no aumento da sua área cultivada, pela concessão de maiores
liberdades e privilégios aos seus habitantes------------------------O Foral novo Chaves de 1514 é um dos 596 forais antigos reformulados
entre 1497 e 1520 por D. Manuel I, abrangendo cerca de 570 concelhos
por se encontrarem decadentes no século XV. Daí a importância de que
este documento de 1514 se reveste, a par do Foral Novo de Monforte de
Rio Livre----------------------------------------------------------Para o desenvolvimento deste programa foi delineada uma estratégia
centrada essencialmente em cinco vetores principais:----------------Publicitação institucional do evento;-----------------------------Edição de um livro de temática similar;---------------------------Realização de uma conferência alusiva ao tema;--------------------Realização de um concurso de fotografia e consequente exposição dos
trabalhos
finais.-----------------------------------------------Associação do evento ao festival de bandas musicais a acontecer no
verão 2014.--------------------------------------------------------Nesta organização potencializa-se a cativação de visitantes /
consumidores de produtos de reconhecida qualidade, visando a sua
promoção e valorização como importante motor do desenvolvimento
económico local. O reconhecimento de serviços de qualidade, aliados a
produtos de excelência, num contexto de festividade propícia sem
dúvida a matriz para a autenticação de valores genuínos oferecidos
pela região flaviense.----------------------------------------------Pretende-se com estes eventos proporcionar aos residentes e visitantes
um conjunto de atividades assentes nas tradições, bem como um leque
variado de animação, que indubitavelmente aportarão valor tornando
Chaves apelativa a um conjunto significativo de visitantes que irão
incrementar a procura turística da região, contribuindo desta forma
para a promoção e desenvolvimento local e regional.-----------------No quadro que se segue apresentam-se as despesas, estimadas,
associados ao desenvolvimento das atividades a realizar no concelho
de Chaves em cumprimento deste aditamento.---------------------------

ADITAMENTO
CONCELHO DE
CHAVES

PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL

JUN 2014

40.000,00€

PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS
URBANÍSTICAS E GESTÃO
URBANA

TOTAL

40.000,00€

--------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração: -----------------------------------------------“ Congratula-se com a justa homenagem prestada ao Marechal Costa Gomes,
tendo sido o único Presidente da República que nasceu em Chaves e que
liderou o País numa altura muito complicada.” ----------------------2.8.CELEBRAÇÃO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O GRUPO ÁGUAS DE
PORTUGAL E O MUNICÍPIO DE CHAVES, EM VISTA À CELEBRAÇÃO DE UMA PARCERIA
PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO
PÚBLICO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS. PROPOSTA
Nº 72/GAP/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a proposta relacionada com a matéria em epígrafe, não
se encontra instruída com todos os elementos indispensáveis à sua
adequada apreciação, pelo Executivo Camarário, nomeadamente os estudos
técnicos da responsabilidade do Grupo “Águas de Portugal, S.A”, o
Senhor Presidente da Câmara, determinou, por tal facto, a retirada do
assunto da respetiva ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
3.1. ABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AO SÁBADO. PROPOSTA DOS
VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- Considerando que os trabalhadores durante a semana não dispõem de
tempo no horário de trabalho para ler no local ou requisitar livros.
- Considerando que os jubilados e/ou aposentados podem ao sábado ser
apoiados pelos filhos e netos nas suas deslocações à biblioteca. ---- Considerando que os alunos do ensino superior necessitam, no fim de
semana, de um local para estudo e pesquisa, por não possuirem, muitas
vezes, biblioteca e casa ou não terem local por trabalho em grupo. -- Considerando que os alunos do ensino básico, durante o sábado pela
manhã, podem encontrar-se para estudos em grupo. -------------------- Considerando que os cidadãos desempregados podem melhor utilizar o
seu tempo em auto formação e cultura. ------------------------------Proponho: ---------------------------------------------------------Que a biblioteca passe a abrir ao sábado de manhã. -----------------Francisco António Chaves de Melo -----------------------------------João Adérito Moura Moutinho ----------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer
baixar o presente assunto aos serviços responsáveis, no caso “DDSC”,
para análise e preparação de proposta a ser, ulteriormente, apreciada
em sede de uma próxima reunião ordinária do executivo municipal. ---4. FREGUESIAS
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II
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA COM A
MATRÍCULA 70-EJ-92 – REBENTAMENTO DE PNEU. REQ.: ISABEL JOANA DA SILVA
VERAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 54/DAF/2014. -------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Antecedentes --------------------------------------------------1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços
administrativos desta Autarquia Local n.º 207, datado do pretérito dia
06/01/2014, Isabel Joana da Silva Veras veio solicitar a assunção de
responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento
duma indemnização pelos danos sofridos, no dia 31 de dezembro de 2013,
na viatura marca Peugeot 307, com a matrícula 70-EJ-92. ------------2. Para o efeito, invoca a requerente o seguinte: -----------------“No passado dia 31 de Dezembro, por volta das 3:15h regressava a casa
vinda do meu local de trabalho, quando passava na Rua Alferes João
Batista, em frente ao Edifício Nova Era, de repente perdi o controlo
da minha viatura indo posteriormente embater em duas viaturas que se
encontravam estacionadas. ------------------------------------------Tal situação deveu-se ao facto de ter passado com a roda frontal
direita num buraco no meio da via, conforme pode ver nas Fotografias
que anexo. (…). ---------------------------------------------------O facto de este não ter qualquer sinalização e entendendo que a
responsabilidade de tal situação é da instituição que o Sr.
Superiormente dirige, venho pelo presente solicitar que os danos sejam
suportados pelo seguro de responsabilidade civil da Camara Municipal
de Chaves.” --------------------------------------------------------3. Nestes termos, solicita que este Município assuma o pagamento das
despesas com a reparação do automóvel, que ascendem ao montante de
5811.75 euros, conforme orçamento em anexo ao requerimento. --------4. A requerente juntou, ainda, registo fotográfico do local do
sinistro. ---------------------------------------------------------5. Na sequência do pedido acima referido, a Divisão de Recursos
Operacionais produziu a informação n.º 18/2014, datada do dia 2 de
janeiro de 2014, concluindo que não se encontram reunidos, no caso
individual e concreto, os pressupostos para a assunção, por parte
deste Município, de responsabilidade extra-contratual, de acordo com
as razões expostas na referida Informação. -------------------------6. Neste contexto, foi concedido à interessada o prazo de 10 dias para
vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o
assunto, nos termos do disposto no art. 100º e ss do Código do
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------7. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços
administrativos da Autarquia n.º 2818, de 06/03/2014, vieram a ser
apresentados um conjunto de argumentos na tentativa legítima de
inverter o sentido de decisão entretanto manifestado e consubstanciado
no indeferimento da pretensão formulada, e que a seguir se reproduzem:“A exponente reitera e confirma integralmente os factos por si
relatados (…) Tudo em conformidade com a participação feita à Polícia
de Segurança Pública, que ora junta como doc. n.º 1 (…) ------------No que respeita ao orçamento apresentado (…) dir-se-á que o mesmo se
encontra em nome de Bruno Ferreira, porquanto se trata do cônjuge da
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signatária, encontrando-se o veículo danificado em nome do mesmo,
assim como se encontra o respectivo seguro automóvel (…) -----------(…) após realização de uma peritagem ao veículo, propriedade da
signatária e do marido, a companhia de seguros concluiu que o custo
de reparação do mesmo se elevava a € 5.813,41; o que, aliás,
corresponde ao valor constante da fatura já entregue em mão pela
signatária (…) -----------------------------------------------------Da douta notificação efetuada à exponente consta, SIC “Após deslocação
ao local constatei que o referido buraco (baixa depressão) já estava
reparado e tinha sido alvo de reparação por parte dos nossos serviços
um dia antes do ocorrido, devendo no dia do sinistro, o pavimento ter
ficado danificado em apenas dois ou três pontos com uma profundidade
aproximada de 4 cm devido à inclemência do tempo”. -----------------Ora, não se pode concordar com tal informação (…) conforme fotografias
que ora se juntam como doc. n.º 4. (…) o buraco tinha uma profundidade
bem maior que aquela alegada na douta informação. ------------------Profundidade essa, aliás, que provocou danos na viatura da exponente,
carecendo de reparação, em conformidade com a fatura supra mencionada
e ora junta (…) ----------------------------------------------------A signatária circulava na via pública, conduzindo a sua viatura em
total obediência às regras estradais e com o cuidado e diligências que
lhe eram exigíveis, atendendo quer à localidade em questão, quer às
circunstâncias temporais. Daí não aceitar a acusação que lhe é
diretamente feita, no douto parecer, que não estaria a cumprir as
regras impostas pelo Código da Estrada. ----------------------------O nexo de causalidade necessário para existir responsabilidade do
Município de Chaves verifica-se in casu, uma vez que os danos sofridos
na viatura da signatária resultaram direta e unicamente do facto de
existir, in loco, um buraco na via pública que não se encontrava, de
todo sinalizado. ---------------------------------------------------E não se diga que o mesmo havia sido reparado no dia imediatamente
anterior à ocorrência do sinistro pois, se tal tivesse acontecido,
nunca teria ocorrido qualquer sinistro. ----------------------------Por outro ado, e ainda que se aceite a (vã tentativa) de reparação do
buraco em causa – o que só por mera hipótese académica se concebe -,
atendendo às condições climatéricas, mencionadas na notificação
remetida à ora exponente, sobre o Município recaía, ainda assim, um
dever acrescido de sinalização das obras efetuadas no local, tanto
mais que, sendo recentes, poderiam “ceder” perante o mau tempo, ou,
ainda, sob o peso dos veículos a circular por cima (se tal fosse
possível). --------------------------------------------------------Por fim se dirá que, se existisse uma qualquer culpa e/ou negligência
por parte da exponente, a sua companhia de seguro não teria aceite –
como aceitou – suportar os custos com a reparação dos demais veículos
danificados com o embate, ocorrido na sequência da perda de controlo
da sua viatura ao entrar no sobredito buraco. ----------------------Entende, assim, a exponente (…) que os documentos por si juntos, aos
quais acresce, por ora, a participação da ocorrência, são elementos
suficientes para provar o nexo de causalidade existente entre a atuação
(omissão) do Município e o dano sofrido na sua viatura. ------------Mais entende (…) que deverá ser ressarcida dos prejuízos sofridos, in
natura, suportando o Município a reparação da sua viatura, ou, em
alternativa, ser a mesma indemnizada dos mesmos, nos termos constantes
da fatura já entregue em mão (…).” ---------------------------------8. A requerente juntou ao processo a participação de acidente elaborada
pela Polícia de Segurança Pública, datada do dia 1/1/2014, orçamento
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elaborado por “AL Auto Luís SÁ”, relatório da peritagem efetuada pela
seguradora Zurich e registo fotográfico do acidente de viação. -----9. Na sequência do requerimento apresentado pela interessada, veio a
ser notificada, a fim de ser ouvida, a testemunha indicada, muito
concretamente, o Senhor Agente José Luís Teixeira. -----------------10. No dia 28 de abril de 2014, pelas 11h31, a testemunha prestou as
declarações constante no auto de declarações datado do mesmo dia e
devidamente anexada ao processo administrativo, as quais a seguir se
reproduzem: -------------------------------------------------------“(…) por volta das 3h00 da manhã, foi chamado ao local sito na Rua
Alferes João Batista, a fim de tomar conta da ocorrência de um acidente
de viação. No local verificou que tinha ocorrido um despiste do veículo
propriedade da Sra. Isabel Joana da Silva Veras, tendo a mesma embatido
em dois veículos que ali se encontravam estacionados. A proprietária
do veículo disse-lhe que o despiste tinha sido provocado pela
existência de um buraco ali existente, na via de circulação. -------No local (…) verificou a existência de um buraco na faixa de rodagem,
não sinalizado, com o tamanho, aproximado, de uma bola de futebol
onze. -------------------------------------------------------------Quanto à profundidade do mesmo, dado que o buraco estava cheio de
água, uma vez que estava a chover (chuva miudinha), não conseguiu ver
a profundidade real do mesmo.” --------------------------------11. Sequencialmente, estes serviços solicitaram à Divisão de Recursos
Operacionais que se pronunciasse sobre os factos invocados pela
interessada, bem como esclarecesse as seguintes questões, a saber: -a) Foram tomadas todas as medidas exigíveis no sentido de reparar o
buraco existente na via? -------------------------------------------b) Em caso afirmativo, após reparação, a via de trânsito em causa,
muito concretamente, no troço onde ocorreu o acidente, ficou em plenas
condições, de forma a garantir a segurança dos veículos circulantes?c) O ressurgimento do buraco no pavimento era previsível? --------d) Quais as causas que provocaram que o buraco voltasse a aparecer?
e) Eram as mesmas previsíveis? -----------------------------------12. Através da Informação n.º 70/2014, a Divisão de Recursos
Operacionais, veio prestar os esclarecimentos que a seguir se
transcrevem: ------------------------------------------------------“Compulsados os elementos ora carreados para o processo pela
interessada, os mesmos não apresentam qualquer elemento novo
justificador da alteração do sentido de decisão já produzida por estes
serviços através da Informação n.º 18/2014. ------------------------(…) a) Esta unidade tomou todas as medidas exigíveis no sentido de
reparar o buraco existente. ----------------------------------------b) Após reparação do referido buraco, a via em causa, ficou em plenas
condições para circulação de veículos em segurança. ----------------c) O ressurgimento do buraco não era previsível. -------------------d) O buraco voltou a aparecer devido às condições climatéricas “chuva
forte”. -----------------------------------------------------------e) As previsões meteorológicas são imprevisíveis, por isso, esta
unidade, não previa que tais condições climatéricas surgissem ao ponto
de danificarem o buraco já reparado.” ------------------------------13. Assim, sobre a matéria, cumpre informar o seguinte: -----------II – Do direito ---------------------------------------------------1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual do
Estado e demais Entidades Públicas encontra-se consagrado 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:-
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A prática, através de órgão ou agente, de um acto ilícito (positivo
ou omissivo) no exercício de funções públicas ou por causa delas,---Imputação do acto a título de dolo ou mera culpa; -------------Que desse acto tenham resultado prejuízos; --------------------Da verificação de um nexo de causalidade entre o acto 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. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados
padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência,
mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do
caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo
ou de funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Entidades Públicas. ------------------------------------------------5. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a
consequente inversão de ónus da prova – no caso de danos derivados da
prática de actos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão
dos deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º do
mencionado diploma. ------------------------------------------------6. O regime legal, estabelecido no n.º 2, do artigo 10.º, diz respeito
ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a prática de
actos jurídicos ilícitos. ------------------------------------------7. O n.º 3, do artigo 10º, prevê, igualmente, uma presunção de culpa
leve no caso de incumprimento de deveres de vigilância. ------------8. A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios
gerais da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º 1, do
artigo 493º, do Código Civil. --------------------------------------9. Com
efeito,
é jurisprudência
comum
do
Supremo Tribunal
Administrativo, o entendimento de que é aplicável à responsabilidade
civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos
culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º 1, do artigo 493º,
do Código Civil, que dispõe que quem tiver em seu poder, coisa móvel
ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…),
salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se
teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua. ------10. Esta posição foi introduzida, ainda que referindo a legislação
anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de
Março de 1998, onde se defende que a presunção do n.º 1, do artigo
493º, do Código Civil, é aplicável à responsabilidade civil
extracontratual do Estado e demais entes públicos. -----------------11. Nestes termos, o dever de indemnização por danos causados por
coisas sobre as quais impenda um dever de vigilância deverá ser
equacionado no âmbito das omissões ilícitas aplicando-se o regime de
inversão do ónus da prova, em correspondência com a lei civil, pois,
nos termos do n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil, presume-se a
culpa de quem tem a obrigação de vigiar a coisa susceptível de causar
danos, ou seja, de quem possui a coisa, por si ou em nome de outrem,
desde que possa exercer sobre ela o controlo físico. ---------------12. Neste contexto, a situação ora em análise subsume-se num problema
de responsabilidade civil extracontratual, pela prática de um facto
ilícito traduzido na omissão, por parte do Município, de obras
tendentes à eliminação de tal buraco no piso da via pública, ou à sua
sinalização obrigatória, por forma a garantir uma normal e segura
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circulação dos veículos e bem assim no cumprimento das normas que lhe
impõe o dever de realização dessas obras e colocação de sinalização.13. Ora, de acordo com as informações prestadas pelos serviços
competentes, no caso, a Divisão de Recursos Operacionais, conforme
informações cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, foram tomadas todas as medidas para reparar
o buraco existente na via de circulação. ---------------------------14. Sendo que a reaparição do buraco na via pública se ficou a dever
a circunstâncias excecionais e que estão fora do controlo da Autarquia
Local,
impossibilitando,
desta
forma,
a
sua
antecipação
e,
consequentemente, a realização de obras e respetiva sinalização em
momento útil. ------------------------------------------------------15. Fazendo fé nas conclusões exaradas pelos serviços municipais
competentes pela reparação e manutenção de vias de trânsito, julgamos,
salvo melhor opinião, que não se encontram reunidos, no caso individual
e concreto, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de
responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. ---------------II – Da Proposta ---------------------------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adopção 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,
não decorrendo, dos factos evidenciados, qualquer responsabilidade da
Autarquia justificadora, a título de responsabilidade extracontratual,
da assunção do pagamento de qualquer indemnização pelos eventuais
danos invocados pela peticionária, de acordo com as razões
anteriormente mencionadas, em especial as informações n.º 18/2014 e
70/2014, produzidas pela Divisão de Recursos Operacionais; ---------b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado,
nos termos do art. 68º 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 este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 5 de junho de 2014 -----------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) -----------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA.
SANDRA LISBOA, DATADO DE 09/06/2014 --------------------------------Visto. Concordo com a presente informação, devendo a mesma ser agendada
para a próxima reunião do órgão executivo camarário, em vista à tomada
de decisão definitiva, nos termos sugeridos nesta informação técnica.
À consideração superior. -------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.11 --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.11 --------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------III
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
1. PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DE “AQUAE FLAVIAE – FESTA
DOS POVOS - MERCADO ROMANO”, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 140 / SAC N.º16 / 2014. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------Imbuídos pela necessidade de intensificar as estratégias de
informação, formação e comunicação, de modo a valorizar a matriz local
cultural e social, através da preservação de valores e da constante
afirmação da identidade da memória coletiva, pretendemos realizar o
certame “Aquae Flaviae – Festa dos Povos - Mercado Romano, nos dias
22, 23 e 24, do mês de agosto, do ano de 2014, na Alameda do Tabolado,
na Alameda de Trajano e nos espaços circundantes. ------------------Ao longo do evento romano decorrerão as mais variadas atividades
socioculturais, que nos transportarão na máquina do tempo até à época
do Imperador Tito Flavio Vespasiano, animada pelo circus maximus,
misturado no bulício da multidão com legionários, gladiadores,
senadores, músicos, bailarinos, mendigos, escravos, falcoeiros,
personagens mitológicas e divindades, numa azáfama constante de
episódios burlescos, retratando o quotidiano romano. ---------------Estas recriações históricas apelam à memória coletiva de um povo,
avivando factos históricos que pelo tempo ou pela incúria do homem
foram caindo no esquecimento. Assim, estas ações socioculturais
assumem-se como verdadeiras atividades pedagógicas não formais, onde
se verifica a valorização, revitalização e otimização do património
construído, bem como a cooperação e intervenção das coletividades
locais. -----------------------------------------------------------Acresce dizer, que estes eventos histórico-culturais para além de
promoverem o desenvolvimento sociocultural, também promovem o
desenvolvimento económico e turístico, uma vez que se assumem como
verdadeiros
elementos
aglutinadores,
capazes
de
atrair
um
significativo número de visitantes, promovendo o aumento das taxas de
ocupação e de consumo. ---------------------------------------------Os objetivos deste evento romano são construídos com base no
conhecimento da realidade flaviense, de modo a traçar estratégias de
intervenção a médio e a longo prazo, de forma a: -------------------Reforçar a integração concelhia através da promoção de políticas
culturais inovadoras e polarizadoras; ------------------------------Apostar na qualidade de vida rural e urbana, com o intuito de criar
condições para fixar e integrar social e culturalmente a população,
particularmente a população mais jovem; ---------------------------Promover a região flaviense, como “marca” cultural e turística; ---Criar e dinamizar agentes socioculturais em cada freguesia, que se
constituam como intervenientes da cultura local, gerindo os recursos
humanos e culturais endógenos; ------------------------------------Incentivar a participação da população em geral; -------------------
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Intensificar as estratégias de informação, formação e comunicação,
valorizando a matriz local cultural e social da nossa região, através
da conservação, proteção e preservação de valores e de constante
afirmação da identidade da memória coletiva; -----------------------Criar parcerias e cumplicidades entre a população local e os
visitantes. -------------------------------------------------------A concretização dos objetivos supramencionados está patente no número
elevado de agentes socioculturais, que ano após ano têm participado
nos eventos histórico-culturais, entre eles as Associações Culturais,
Recreativas e Desportivas, Associações de Artesãos, artesãos
individuais locais, nacionais e estrangeiros, Ranchos Folclóricos,
comerciantes locais e nacionais, Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 198 e grupos de animadores. ----------------------------Considerando os fracos recursos económicos, optamos por cobrar o
aluguer das bancas de comércio pertencentes ao Município e o aluguer
do espaço para a montagem de tendas ou bancas de comércio próprias,
aos vendedores do setor de artesanato, misticismo, esoterismo e
produtos agroalimentares, conforme o explanado na Ficha de Inscrição
e no respetivo Normativo do mercado romano, em anexo. -------------Considerando, também, o supramencionado decidimos escolher as
seguintes atividades de cariz romano, que vão decorrer nas três
jornadas: dia 22 (19h00 às 24h00), dia 23 (15h00 às 24h00) e dia 24
(15h00 às 22h00), do mês de agosto, do ano de 2014: ---------------• “Atear da Chama Inaugural no Rio Tâmega”: ------------------------ “Acender o Fogo Sagrado”, com música, artes circenses e troupes de
saltimbancos. -----------------------------------------------------• Entrada no Mercado Romano dos dez representantes dos Povos Galaicos,
saindo a recebê-los os legionários da VII Gemina Felix, sob o comando
de Décio e ao som de música. ---------------------------------------• Visita de boas vindas a todos os presentes no Mercado Romano,
Acampamento de Legionários, de Gladiadores, dos Povos Galaicos e
Thermae. ----------------------------------------------------------• Mercado Romano: -------------------------------------------------- Artesãos e mestres do oculto a trabalharem ao vivo; -------------- Exposição de artesanato diverso; --------------------------------- Mostra de produtos locais, regionais, nacionais e estrangeiros; -- Iguarias gastronómicas romanas servidas no jentaculum, prandium e
cena; -------------------------------------------------------------- Festim romano de bebidas (hydromel, posca, zytum, camum,
cydoneum,...); ----------------------------------------------------- Terapias medicinais com água; ------------------------------------ Patrulhamento do mercado por uma decúria de legionários. --------• Acampamento de Legionários: -------------------------------------- Legião VII Gemina Felix referida no Padrão dos Povos, no ano 79 dC.• Acampamento de Gladiadores: -------------------------------------- Treino com armas. -----------------------------------------------• Acampamento pré-romano galaico: ---------------------------------- Dez povos pré-romanos galaicos: Aquiflavienses, Aobrigenses,
Bíbalos, Celerinos, Equisílicos, Interâmnicos, Límicos, Ebisocenses,
Quarquernos e Tamaganos; ------------------------------------------- Recreações do quotidiano. ---------------------------------------• Circus Maximus: -------------------------------------------------– Jogos e diversão (corrida de bigas, luta livre, pugilato, gladiadores
contra gladiadores (Muneras) ou contra “animais ferozes”, soldados
conduzidos por escravos, escravos a enfrentar um “touro” ou “leão”,
simulações bélicas, jogos de destreza na arena…) -------------------• Thermae - Banhos -------------------------------------------------
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- Montagem de uma tenda no exterior, onde patrícios com os seus
escravos possam usufruir de massagens e outras terapias medicinais
(representações das várias fases da jornada termal) ---------------• Guardas de honra no início e no final das Alamedas do mercado Romano
(soldados trajados, com algum cenário de base). --------------------• Falcoaria: ------------------------------------------------------- As aves vão estar expostas, durante o horário do evento romano, numa
tenda, e os respetivos falcoeiros vão andar com algumas aves no espaço
do mercado, para interagirem com o público. ------------------------• Treinos com as aves sobre as cabeças de escravos ----------------• Venda de escravos -----------------------------------------------• Interpretações Musicais e bailados do tempo de Aquae Flaviae ----• Sacrifícios e oferendas aos deuses, para que estes concedam honra e
Glória à Legião VII Gemina Felix e aos Povos de Aquae Flaviae -----• Cortejo em Aquae Flaviae com os vários povos do Império: ---------- Itinerário: Largo General Silveira, Rua de Santo António, Ponte
Romana, Madalena, Ponte Romana, Rua do Tabolado e Alamedas do Tabolado
e Trajano. ---------------------------------------------------------- Apresentação dos grupos participantes, com pequenas demonstrações;• Cortejo Noturno com legionários, gladiadores, escravos e pastores
com tochas e bombos -----------------------------------------------• “Bodas de Vénus com Baco, numa carroça alegórica” - Teatro de rua
com comediantes ---------------------------------------------------• “Cultus Aqua” – Adoração à água, evocação às Ninfas das Thermae, do
Rio Tâmega e aos deuses galaicos e romanos ------------------------• Workshop “Cozinha e Beberagem da Roma Antiga” – Buvette ---------• “Purificação dos Males do Corpo e da Mente, com Água Termal e Fogo”
– espetáculo em palco ---------------------------------------------• “Festim de bebidas com poderes curativos e preventivos dos males do
corpo e da mente” ------------------------------------------------• -- Espetáculo de malabarismo de fogo sobre a “Lenda das duas Chaves”
• Jogos Romanos de Mesa /Tabuleiro – “Tabula Ludos” ---------------- Jogo do Moinho – “Merellus” -------------------------------------- Jogo do Soldado – “Ludos Latrunculorum” -------------------------- Jogo do Tabula – “Duodecim Scripta” -----------------------------• Jogos Romanos em Família ----------------------------------------- “Em Busca do Tesouro da Abundância” – “Thesaurum de Abundantia” -• Jogos Romanos de Dados ------------------------------------------- Jogos de adivinhação ou de azar, onde se apostam objetos pessoais,
familiares e até a própria vida -----------------------------------• Jogos Tradicionais ----------------------------------------------- Jogo da Ânfora (Jogo do Cântaro) --------------------------------- Jogo do pau com Sebo --------------------------------------------- Tração à Corda --------------------------------------------------- Corrida de Sacos ------------------------------------------------- Jogo da Colher de Pau com Ovo ------------------------------------ Jogo da Farinha -------------------------------------------------- Jogo da Malha ---------------------------------------------------- Jogo do Fito ----------------------------------------------------- Jogo do Lencinho ------------------------------------------------- Jogo das Andas --------------------------------------------------- Jogo do Eixo ----------------------------------------------------- Jogo do Galo ----------------------------------------------------- Jogo da Macaca --------------------------------------------------• Júri / “Podium” / “Tropaneum” – Entrega de Troféus --------------- Aquisição de troféus: “Láurea” – Coroa de Folhas de Louro, Moedas
Romanas (I, V, X, L, C, D, M) e Certificado de Participação --------
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• Espetáculo de encerramento com os grupos participantes, malabares
de fogo e pirotecnia -----------------------------------------------• Fim-de-semana romano com iguarias gastronómicas nos restaurantes
flavienses --------------------------------------------------------Sensibilizar e convidar os restaurantes flavienses para aderirem ao
certame romano, criando um cardápio variado e adequado à época em
questão: ----------------------------------------------------------- Refeições: Jentaculum (1ª refeição do dia), Prandium (por volta do
meio-dia), Cena (principal refeição do dia, com início à décima hora
= 04h00 da tarde). ------------------------------------------------• Festim romano de bebidas nos bares flavienses -------------------- Sensibilizar e convidar os bares flavienses para aderirem ao evento
romano, criando um cardápio variado e adequado à época em questão: - Cocktail de fruta com e sem álcool, hydromel, posca (água e vinagre,
consumida pelos pobres e soldados), zythum (cerveja de cevada ou
trigo), camum (bebida fermentada de cevada) e cydoneum (bebida feita
com marmelo). ------------------------------------------------------• Adesão do comércio local: ---------------------------------------- Sensibilizar e convidar o comércio local para decorar o interior e
o exterior dos estabelecimentos comerciais, para estarem abertos e
trajados durante o evento romano e para alterarem as esplanadas de
acordo com a época em questão. ------------------------------------• Guarda-roupa: ---------------------------------------------------- Aluguer de guarda-roupa para os patrícios, legionários e
gladiadores; ------------------------------------------------------- Aquisição de tecidos e outros acessórios para a confeção do guardaroupa do povo e escravos. ----------------------------------• Cenografia: ------------------------------------------------------ Aquisição de tecidos para confecionar cenários e adornar as várias
artérias adjacentes ao mercado romano -----------------------------2. PROPOSTA: ------------------------------------------------------Atendendo ao exposto, submeto à consideração de V. Exa. a seguinte
proposta: ---------------------------------------------------------a) Que seja aprovada a Ficha de Inscrição e o respetivo Normativo, em
anexo; ---------------------------------------------------------b) Que seja autorizado o conjunto de atividades programadas para os
três dias em questão; ---------------------------------------------c) Caso esta proposta mereça concordância superior, mais se propõe o
seu agendamento para a reunião de Câmara, para deliberação. -------ANEXOS: ------------------------------------------------------------ Ficha de Inscrição ----------------------------------------------- Normativo -------------------------------------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 11 de junho de 2014 ---------------------------------------O Assistente Técnico ----------------------------------------------(José Alberto da Conceição Ribeiro) --------------------------------------------------------------------------------------------------NORMATIVO: --------------------------------------------------------1. Objetivos: -----------------------------------------------------1.1. Os objetivos do Mercado Romano de Chaves prendem-se com a Promoção
e venda de produtos, bem como com a valorização, divulgação e afirmação
da identidade coletiva. --------------------------------------------2. Destinatários: -------------------------------------------------2.1. Artesãos e mestres do oculto locais, regionais, nacionais e
internacionais; ---------------------------------------------------2.2. Entidades singulares ou coletivas, coletadas para o exercício da
atividade de produção, exposição e venda de produtos agroalimentares:
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pão centeio, pão de milho, bola de carne, empadas, folar, pastéis de
carne, fumeiro, presunto, bolos de bacalhau, doces, mel, compotas,
marmelada, queijo, chá, licor, vinho, batata de consumo, castanha,
cebola, pimento, feijão, couve e azeite; ---------------------------2.3. A organização dá preferência a expositores locais, que possuam
Licença de Exercício de Atividade, artesãos que possuam Carta de
Artesão ou de Unidade Produtiva Artesanal e que trabalhem ao vivo; 2.4. A participação no evento romano está condicionada à seleção das
inscrições, que obedece a critérios de diversidade das propostas,
genuinidade
e
qualidade.
E
é
da
exclusiva
competência
e
responsabilidade da Organização. ----------------------------------3. Localização: ---------------------------------------------------3.1. Chaves: Alameda do Tabolado e Alameda de Trajano. ------------4. Horário de funcionamento: --------------------------------------4.1. Dias 22, 23 e 24 de agosto. Dia 22 das 19h00 às 24h00, dia 23 das
15h00 às 24h00 e dia 24 das 15h00 às 22h00.-------------------------4.2. Todos os participantes se comprometem a manter as bancas e as
tendas de comércio abertas e em funcionamento durante os horários
supramencionados. -------------------------------------------------5. Inscrição: ------------------------------------------------------5.1. A inscrição deverá ser formalizada através do preenchimento da
ficha de inscrição, anexa, ao presente Normativo; -----------------5.2. A inscrição deverá ser enviada ou entregue até ao dia 25 de
julho:-------------------------------------------------------------a) Por correio: Câmara Municipal de Chaves, Arquivo Histórico
Municipal, Organização “Mercado Romano 2014”, Praça de Camões, 5400150 Chaves; -------------------------------------------------------b) Por e-mail: ----------------------------------------------------jaquelinalves@hotmail.com -----------------------------------------c) No Arquivo Histórico Municipal, Rua Bispo Idácio, n.º 20, 5400-150
Chaves. -----------------------------------------------------------5.3. Só serão validadas as inscrições, que sejam acompanhadas por
todos os documentos solicitados na ficha de inscrição; ------------5.4. A Organização reserva-se o direito de recusar ou anular a
inscrição dos participantes, cujos produtos não revelem qualidade para
serem comercializados, não se ajustem ao evento romano, ou que, por
qualquer motivo, sejam considerados inadequados; -------------------5.5. A decisão da Organização não será passível de recurso; -------5.6. A participação em edições anteriores não constitui garantia de
participação nesta ou em edições futuras; -------------------------5.7. A Organização efetuará a seleção dos inscritos e a comunicação
da decisão até ao dia 31 de julho. --------------------------------6. Valor da inscrição: --------------------------------------------6.1. O valor da inscrição referente ao espaço, para colocar tendas ou
bancas de comércio particulares, para o Artesanato, Misticismo e
Esoterismo é o seguinte: ------------------------------------------a) Espaço com 4m2 (2m x 2m) custa 50,00€ (cinquenta euros); -------b) Espaço com 9m2 (3m x 3m) custa 100,00€ (cem euros); ------------c) Por cada metro quadrado suplementar acresce o valor de 10€ (dez
euros). -----------------------------------------------------------6.2. O valor da inscrição para usar as bancas de comércio pertencentes
à Organização, para acondicionar o Artesanato, Misticismo e Esoterismo
é o seguinte: ------------------------------------------------------a) Banca de comércio com balcão de (1,5m x 0,45m), com espaço de apoio
de 3m2 custa 30€ (trinta euros). ------------------------------------
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6.3. O valor da inscrição referente ao espaço, para colocar tendas ou
bancas de comércio particulares, para os Produtos Agroalimentares é o
seguinte: ---------------------------------------------------------a) Espaço com 4m2 (2m x 2m) custa 100,00€ (cem euros); ------------b) Espaço com 9m2 (3m x 3m) custa 200,00€ (duzentos euros); -------c) Por cada metro quadrado suplementar acresce o valor de 10€ (dez
euros). -----------------------------------------------------------6.4. O valor da inscrição para usar as bancas de comércio pertencentes
à Organização, para acondicionar os Produtos Agroalimentares é o
seguinte: ---------------------------------------------------------a) Banca de comércio com balcão de (1,5m x 0,45m), com espaço de apoio
de 3m2 custa 80€ (oitenta euros). ----------------------------------6.5.Os pagamentos supramencionados deverão ser efetuados, num prazo
máximo de cinco dias úteis, após a comunicação da decisão pela
Organização, por numerário, cheque endossado à Tesouraria do Município
de Chaves ou por transferência bancária NIB – 0035 2020 00038332130
13 (caso faça o pagamento por transferência bancária / multibanco é
obrigatório o envio à Organização de: cópia do comprovativo de
pagamento com menção “Mercado Romano de Chaves 2014” e N.º de
Identificação Fiscal). ---------------------------------------------- IBAN: PT50 0035 2020 00038332130 13 -----------------------------7. Condições dos espaços e estruturas: ----------------------------7.1. A atribuição e localização de cada espaço, tenda ou banca de
comércio é da responsabilidade da Organização. É expressamente
proibido a mudança dos mesmos, pelos participantes. ---------------7.2. A montagem das tendas e bancas de comércio próprias será efetuada,
pelos mesmos, nos locais reservados pela Organização, até às 10h00 do
dia 21 de agosto, para que estas possam ser eletrificadas; ---------7.3. A decoração das tendas e bancas de comércio próprias ou atribuídas
pela Organização será efetuada, pelos próprios, até às 11h00 do dia
22 de agosto; ------------------------------------------------------7.4. A desmontagem das tendas e bancas de comércio próprias deverá
ocorrer até às 10h00 do dia 25 de agosto; -------------------------7.5. É proibido expor qualquer tipo de publicidade nas tendas e bancas
de comércio; -------------------------------------------------------7.6. O participante não pode ceder a qualquer título, oneroso ou
gratuito, o seu direito de ocupação do espaço, tenda ou banca de
comércio. ---------------------------------------------------------8. Obrigações dos participantes: ----------------------------------8.1. A decoração, limpeza e segurança das tendas e das bancas de
comércio é da responsabilidade dos participantes, antes, durante e
após o evento romano; ---------------------------------------------8.2. Não é permitido encerrar as tendas e as bancas de comércio durante
o horário de funcionamento, incluindo o horário das refeições; -----8.3. Os participantes, devidamente trajados, deverão estar presentes
20 minutos antes do horário de funcionamento (14h40), para poderem
participar no desfile romano, que vai iniciar na Praça General
Silveira, às 15h00 dos dias 23 e 24 de agosto; --------------------8.4. Os participantes deverão estar trajados, obrigatoriamente, de
acordo com a época romana em questão (Império de Tito Flávio
Vespasiano). É expressamente proibido o uso de acessórios modernos
(óculos de sol, telemóvel, ténis e outros); ------------------------8.5. Os participantes deverão possuir papel de embrulho e sacos de
papel,
para
poderem
vender
os
seus
produtos
artesanais
e
agroalimentares. São expressamente proibidos os sacos de plástico;-8.6. O acondicionamento e a embalagem dos produtos agroalimentares
deverão ser realizados em embalagens adequadas, limpas e de material
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inócuo. Os vendedores são responsáveis pelos produtos vendidos e são
obrigados a indemnizar qualquer comprador a que tenham vendido
produtos sem qualidade; -------------------------------------------8.7. A entrada e/ou reposição de mercadorias, durante o horário de
funcionamento do evento romano, deverá ser comunicado à Organização,
à qual caberá a decisão de autorização; ---------------------------8.8. É expressamente proibido a venda de sumo em garrafa e outras
bebidas em garrafa, não adequadas ao evento; ----------------------8.9.Os participantes ficam obrigados a respeitar e a cumprir a
Legislação vigente sobre os direitos do consumidor e, ainda, os
produtores artesanais ficam obrigados a cumprir o disposto no regime
de Exercício de Atividade Industrial (REAI), aprovado pelo DecretoLei N.º 209/2008 de 29 de outubro. --------------------------------9. Considerações Finais: ------------------------------------------9.1. O envio ou entrega da ficha de inscrição, em anexo, implica a
aceitação de todas as cláusulas deste Normativo; ------------------9.2.O incumprimento de qualquer norma presente neste Normativo, impede
o participante de concorrer nos anos seguintes, reservando-se a
Organização o direito de suspender, de imediato, a sua presença no
evento romano em curso; -------------------------------------------9.3. A Organização declina qualquer responsabilidade perante o
incumprimento das normas constantes no presente Normativo; --------9.4. A Organização declina qualquer responsabilidade por danos que
possam ocorrer antes, durante e após o horário de funcionamento do
evento romano; ----------------------------------------------------9.5. A Organização não se responsabiliza por furtos ou roubos que
possam ocorrer antes, durante e após o horário de funcionamento do
evento romano; ----------------------------------------------------9.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização. ----------10. Contactos da Organização: -------------------------------------10.1. Para qualquer esclarecimento adicional poderão contactar os
seguintes elementos da Organização: -------------------------------- Jaquelina Branco Alves ------------------------------------------Arquivo Histórico Municipal ---------------------------------------Rua Bispo Idácio, N.º 20, 5400-150 Chaves -------------------------Tlf.: 276 340 500 Fax: 276 327 724 --------------------------------E-mail: jaquelinalves@hotmail.com ---------------------------------- José Ribeiro ----------------------------------------------------Centro Cultural de Chaves -----------------------------------------Largo da Estação, 5400-231 Chaves ---------------------------------Tlf.: 276 322 530 Fax: 276 322 535 --------------------------------Email: jose.ribeiro.cmc@gmail.com ---------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG.
CARLOS FRANÇA DE 2014.06.11. ---------------------------------------Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento Dr.
Marcelo Delgado –---------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração: -----------------------------------------------“ Concordar, no essencial, com o mérito desta iniciativa promovida
pela autarquia. ----------------------------------------------------Considerando que o comércio e os serviços locais irão fazer um esforço
para funcionar durante o dia de realização do evento, também, igual
procedimento deveria ser adotado pela Biblioteca Municipal, passando
a mesma a funcionar também ao sábado. ------------------------------Por último, registou, ainda, o facto de o Município ter diminuído as
suas despesas de funcionamento com os serviços de internet, passando
a utilizar e-mail gratuito, como resulta do tratamento administrativo
da proposta em apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora
Dra. Paula Cristina Barros Teixeira Santos, para, sobre a matéria,
apresentar os seguintes comentários: -------------------------------1) A continuidade deste projeto, embora com as devidas variantes,
parece-lhe
uma
boa
iniciativa
da
autarquia,
valorizando
a
representatividade histórica da cidade, com todas as vantagens daí
resultantes para valorização do seu dinamismo económico, cultural e
turístico. --------------------------------------------------------2) O calendário apresentado para a concretização do projeto é muito
correto e conveniente. ---------------------------------------------3) Por último, apresentou o seu desejo, no sentido de que a realização
desta iniciativa possa ter o sucesso pretendido. --------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Eng. João Adérito Moura Moutinho, para reconhecer o mérito da
realização de eventos desta natureza, salientando, com tudo, que os
mesmos não devem sobrecarregar o orçamento municipal. ---------------------------------------------------------------------------------Na sequência das intervenções que antecedem, usou da palavra, o Senhor
Presidente da Câmara, para tecer, adicionalmente, sobre a matéria, os
seguintes comentários: ---------------------------------------------1) Concordar, inteiramente, com os comentários tecidos, sobre a
matéria, pela Dra. Paula Barros. -----------------------------------2) Os custos associados com a realização deste evento serão,
integralmente, suportados pelas verbas do fundo do turismo. --------2. PROPOSTA-PROGRAMA PARA A COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO
DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR EX. PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA
MARECHAL COSTA GOMES. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 141 - DDSC/14/SM. ---Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------ENQUADRAMENTO -----------------------------------------------------Em 2014 celebram-se o centenário do nascimento em Chaves do Marechal
Costa Gomes a 30 de Junho de 1914, tendo falecido em 31 de Julho de
2001. -------------------------------------------------------------Francisco da Costa Gomes nasceu em Chaves. Iniciou a sua carreira
militar em 1931 e, em 1944, licenciou-se em Ciências Matemáticas. Em
1958, foi nomeado subsecretário de Estado do Exército, cargo de que
foi exonerado devido às suas divergências com a política colonial.
Como brigadeiro e general, exerceu os cargos de 2º Comandante e
Comandante da Região Militar de Moçambique, entre 1965 e 1969. Entre
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1970 e 1972, foi comandante chefe das Forças Armadas de Angola e, em
Outubro desse ano, seria nomeado Chefe do Estado-Maior General das
Forças Armadas, cargo de que foi exonerado a 14 de Março de 74. Retomou
estas funções após o 25 de Abril de 1974, enquanto membro da JSN e,
em Setembro de 1974, ascendeu ao cargo de Presidente da República,
onde permaneceu até 13 de Julho de 1976. ---------------------------A escolha de Costa Gomes para a Presidência é, para muitos, óbvia.
Antes de mais, porque, ainda antes do golpe de Estado, é ele o
escolhido pelos capitães para assumira Presidência, os capitães haviam
pensado nele como o rosto da Revolução. O seu mandato como Presidente
da República, na era da democracia, durou 2 anos (1974-1976).Atingiu
o marechalato em 1981. Esteve ligado ao Conselho Mundial da Paz e foi
membro ativo da organização Generais pela Paz. ---------------------A ocorrência de tal efeméride aviva a história, enriquece a memória e
reforça a nossa identidade. Constitui forte motivo para uma reflexão
aprofundada da história de Portugal, da região flaviense, do município
e particularmente da cidade, permitindo aos flavienses a tomada de
consciência da envolvência de Chaves no contexto regional e nacional.É pois, necessário que a Câmara Municipal considere a comemoração
desta data, emprestando-lhe assim a merecida dignidade através de um
vasto programa, de forma a envolver toda a comunidade. -------------FUNDAMENTAÇÃO -----------------------------------------------------Considerando tão importante e marcante data para a história da nossa
região. -----------------------------------------------------------Considerando a importância nacional que tal efeméride comporta na
história recente do nosso país. ------------------------------------Considerando que já foi constituída uma comissão de honra, que após
reunião havida a 12 de junho do corrente ano aprovou um programa de
comemorações (em anexo) de dignificação a tão nobre e sublime
personagem. -------------------------------------------------------Considerando que esta comemoração conta com o apoio e patrocínio do
Museu da Presidência da República, detentor do espólio que irá compor
a exposição relativa à ”Comemoração do centenário do nascimento do
Excelentíssimo Senhor Ex. Presidente da República Portuguesa Marechal
Costa Gomes”. ------------------------------------------------------Considerando que estas comemorações são suportadas financeiramente ao
abrigo de um contrato-programa existente entre o Município e a EHATB.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------------Face ao exposto, tomo a liberdade de propor a Vossas Exas. a aprovação
do programa das comemorações apresentado. --------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Chaves 13 de junho de 2014 -----------------------------------------O Técnico Superior ------------------------------------------------Dr. Jorge Leite ---------------------------------------------------Em Anexo: Programa das comemorações. -------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA PROVISÓRIO -----------------------------------------------30 JUNHO ----------------------------------------------------------17h30 – Receção aos convidados, na Praça de Camões ----------------18h00 – Início das Cerimónias: ------------------------------------- Continência das Forças em Parada --------------------------------- Alocuções das Entidades Desfile das Forças em Parada ------------19h15 – Descerramento de Busto do Marechal Costa Gomes ------------19h30 - Inauguração da EXPOSIÇÃO do Centenário do nascimento do
Marechal Francisco Costa Gomes, organizada em colaboração com o Museu
da Presidência da República, no Museu da Região Flaviense; ---------
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21h30 – Concerto pela Orquestra Sinfónica do Exército, na Praça de
Camões. -----------------------------------------------------------8 ou 12 JULHO -----------------------------------------------------18h00 – Conferência a cargo do Exmo. Senhor General Ramalho Eanes (ou
Prof. Doutor Adriano Moreira), no Auditório do Centro Cultural de
Chaves ou Biblioteca Municipal de Chaves; -------------------------SETEMBRO A NOVEMBRO -----------------------------------------------Concurso Literário, a levar a efeito nas escolas públicas e privadas
do concelho de Chaves (elaboração de regulamento e constituição de
júri). ------------------------------------------------------------OUTUBRO -----------------------------------------------------------Apresentação da Revista Aquae Flaviae, com artigo biográfico de
Marechal Costa Gomes, escrito pela Drª Maria José Grilo -----------DEZEMBRO ----------------------------------------------------------Colóquio de Encerramento das Comemorações, na Biblioteca Municipal de
Chaves; -----------------------------------------------------------Apresentação da Medalha Comemorativa ------------------------------Apresentação da brochura dos trabalhos premiados do concurso literário
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG.
CARLOS FRANÇA DE 2014.06.13 ----------------------------------------Visto. Concordo. À consideração superior. -------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16 --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16 --------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
V
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1- PLANEAMENTO
1.1. MASTERPLAN DO CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES - PROPOSTA DE APROVAÇÃO
DO PROJECTO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE
CHAVES. -----------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I. Enquadramento ---------------------------------------------------1. A Quartenaire Portugal, Consultaria para o desenvolvimento, S.A.
apresentou o Relatório Final do “Masterplan do centro histórico de
Chaves” doravante designado por Masterplan, materializa uma das acções
incluídas no programa estratégico “CHAVES MONUMENTAL - Valores
Culturais e Patrimoniais”, aprovada no âmbito do Eixo Prioritário IV
– Qualificação do Sistema Urbano, pela Comissão Directiva do Programa
Operacional Regional Norte, em 16 de julho de 2009. -----------------
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2. A área objecto de intervenção do Masterplan abrange parte das
freguesias da Madalena e de Santa Maria Maior, integrando o núcleo
vulgarmente conhecido como centro histórico da cidade. -------------3. Para efeitos de elaboração do Masterplan foi celebrado um contrato
com a empresa Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento,
S.A., em 16-01-2012, cuja prestação de serviços foi dividida em duas
fases: --------------------------------------------
1ª Fase – Definição de uma “Área de Reabilitação Urbana” no centro
histórico de Chaves; -----------------------------------------------
2ª Fase – Definição dos Instrumentos de Execução da Operação de
Reabilitação Urbana e respectivas acções de sensibilização. --------4. A 1ª fase da prestação de serviços, já mereceu a aprovação por
parte do órgão executivo municipal em sua reunião realizada em 10-122012. -------------------------------------------------------------5. A proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
(sumariamente designada por ARU) foi aprovada, de acordo com artigo
13.º e 14.º, da Lei 32/2012, de 14 de Agosto, do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU), por deliberação do órgão executivo
camarário tomada em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro
de 2013, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em
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. Simultaneamente
com o envio para publicação do Aviso citado, foi remetido ao Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P, por meios electrónico, o
ato de aprovação da delimitação da ARU, com a fundamentação constante
nos Programas de Estratégia de Reabilitação Urbana do Centro Histórico
de Chaves – Masterplan. --------------------------------------------6. O Relatório Final # - Projecto da Operação de Reabilitação Urbana,
documento destinado a dar resposta à 2.ª fase e última desta prestação
de serviços. -------------------------------------------------------7. A proposta de Operação de Reabilitação Urbana (sumariamente
designada por ORU) e da respectiva estratégia deve ser devidamente
fundamentada e ter o conteúdo documental seguidamente traduzido de
acordo com o preconizado na Lei 32/2012 de 14 de agosto (Regime
Jurídico de Reabilitação Urbana – doravante designado por RJRU): ---a) Propõe-se uma abordagem mais abrangente uma ORU sistemática que
consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana, visando a
requalificação e revitalização do tecido urbano, associado a um
programa de investimento público; ----------------------------------b) Ao optar por este tipo de ORU, a entidade gestora da operação fica
obrigado a desenvolver um Programa Estratégico de Reabilitação Urbano
para a área em causa e que serve de referencial orientador de toda
intervenção; ------------------------------------------------------c) Este último relatório do Masterplan procura dar resposta a esta
exigência: --------------------------------------------------------i. Apresentando opções de estratégia de reabilitação e de
revitalização da área de intervenção; ------------------------------ii. Estabelecendo prazo de execução da operação; -------------------iii. Definindo prioridades da operação; ----------------------------iv. Identificando as acções estruturantes, unidades de intervenção
prioritária (distinguido o que é de iniciativa pública e privada); -v. Determinando o modelo de gestão e de execução da operação; ------vi. Apresentando o quadro de apoios e incentivos às acções de
reabilitação; -----------------------------------------------------vii. Definindo o programa de financiamento da operação e possíveis
fontes de financiamento. --------------------------------------------
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7. Esta proposta pretende que a Autarquia deva ir mais além nesta
política de incentivo à reabilitação urbana, não só premiando os
proprietários que façam obras de reabilitação do seu património
(discriminação positiva), mas também penalizando os proprietários que
descurem a manutenção do seu património edificado. -----------------Deste modo, propõe-se que os proprietários de edifícios ou frações no
centro histórico sejam abarcados por um conjunto de majorações e
minorações em sede do IMI previstas no CIMI (dependentes de iniciativa
municipal e que carecem de deliberação em sede de Assembleia Municipal,
objecto de proposta especifica a apresentar posteriormente),
especificamente: --------------------------------------------------7.1.Redução de 15% da taxa de IMI em vigor em prédios urbanos
localizados na ARU (de acordo com o previsto no n.º 6 do Art. 112º do
CIMI), mas que não se encontrem em ruína, degradados ou devolutos,
sendo para o efeito necessário deliberação municipal onde conste a
delimitação da área territorial correspondente a freguesias ou zonas
delimitadas de freguesias que sejam objecto de operações de
reabilitação urbana; -----------------------------------------------7.2.Redução de 15% da taxa de IMI em vigor a aplicar aos prédios
urbanos arrendados localizados na ARU do centro histórico, que pode
ser cumulativa com a anterior (de acordo com o previsto no n.º 7 do
Art. 112º do CIMI), sendo igualmente necessária deliberação municipal
onde conste a delimitação da área territorial em causa; ------------7.3.Majoração em 20% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios
urbanos degradados, que independentemente da sua localização não
cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança
de pessoas e bens (n.º 8 do Art. 112º do CIMI); --------------------7.4.Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor previstas
para prédios urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais
de um ano, considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal
definidos em diploma próprio (de acordo com o previsto no n.º 3 do
Art. 112º do CIMI); ------------------------------------------------I.
Considerações do parecer --------------------------------------1. Considerando que a Proposta do projeto de Operação de Reabilitação
Urbana contém todos os elementos definidos no artigo 16.º da Lei n.º
32/2012, de 14 de agosto, do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
(RJRU), reunindo as condições para merecer o acolhimento por parte do
corpo técnico responsável pelo acompanhamento do Masterplan; -------2. Considerando que a Operação de Reabilitação Urbana: -----------a) Obriga a respectiva entidade gestora a promovê-la, no quadro da
Lei supra citada. --------------------------------------------------II.
Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que superiormente
seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------a) Que se submeta a proposta de aprovação do projecto da Operação de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves à próxima Reunião
da Câmara Municipal, tendo em vista a obtenção da competente aprovação,
incluindo a aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbano
e de um conjunto de majorações e minorações em sede do IMI proposto;
b) Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte do
Executivo Municipal deverá, ainda, ser tomada decisão do seu
agendamento à próxima Sessão da Assembleia Municipal, tendo em
consideração que é da competência deste órgão o ato de aprovação da
Operação de Reabilitação Urbana (ORU), sob proposta da câmara
municipal, de acordo com o disposto no artigo 16º da Lei nº 32/2012,
de 14 de agosto (RJRU); ---------------------------------------------
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c) Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, deverão
ser subsequentemente promovidos os seguintes procedimentos, para
cumprimento dos nos 3, 4 e 5, ambos do artigo 17º do RJRU: ---------›
O projeto de Operação de Reabilitação Urbana deverá ser remetido
ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P, por meios
eletrónico. -------------------------------------------------------›
Simultaneamente com a remessa a que se refere o número anterior,
o projeto Operação de Reabilitação Urbana é submetido a discussão
pública, a promover nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU) ------------------------------------------------------›
Publicação de Aviso na 2ª série do DR e divulgação na página
eletrónica do município--------------------------------------------d) Por último, deverá ser promovida a notificação das deliberações
que vierem a ser praticadas à equipa autora do estudo para os devidos
efeitos. ----------------------------------------------------------À consideração superior --------------------------------------------Chaves, 13 de Junho de 2014 ----------------------------------------SOFIA TENREIRO ATAÍDE COSTA GOMES – ARQ. ---------------------------Em Anexo: Proposta do projecto da Operação de Reabilitação Urbana do
Centro Histórico de Chaves -----------------------------------------À Consideração Superior. ------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR.
ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, 2014.0616:----------------------------------A
presente
informação/parecer
satisfaz
os
requisitos
legais
e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A análise e discussão do assunto em apreciação, iniciou-se com uma
intervenção do Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João
Adérito Moura Moutinho, tendo o mesmo tecido, sobre a proposta em
apreciação, os seguintes comentários: ------------------------------1 - A proposta em apreciação, é pouco ambiciosa, particularmente, no
que concerne à redução do IMI, tendo em atenção o estado de conservação
dos edifícios, as obras de reabilitação a realizar e os investimentos
relevantes que estão associados à sua materialização. --------------2 – Estes incentivos fiscais são importantes para estimular e apoiar
os particulares, proprietários dos imóveis abrangidos, em vista ao
desenvolvimento das ações de reabilitação urbana. -------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da intervenção do Vereador do Partido Socialista, que
antecede, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, tendo tecido,
adicionalmente, sobre a matéria em apreciação, os seguintes
cometários: -------------------------------------------------------1 – Esta análise, sobre a matéria em apreciação, agora trazida à
colação, pelo Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. João
Moutinho, é bastante subjetiva, considerando a natureza e dimensão das
diversas operações de reabilitação urbana integradas na área de
reabilitação urbana já definida pela assembleia municipal. ----------
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2 – Todavia, deve ser reconhecido o esforço financeiro da autarquia
relacionado com a concessão de benefícios fiscais, com incidência no
IMI, no IMT, no IVA e, ainda, nas taxas urbanísticas, benefícios esses
que são mencionados na proposta em apreciação. ---------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração de voto: ---------------------------------------“ 1 – Fez, apenas, uma rápida leitura do documento, na medida em que
só teve acesso ao mesmo, durante o dia de ontem. ------------------2 – O documento parece estar bem fundamentado. --------------------3 – Todavia, o documento carece, à partida, de estudos complementares
sobre a operacionalização das ações de reabilitação urbana. --------4 – Neste contexto, sublinhou a ideia consubstanciada na adoção
medidas, por parte da Autarquia, tendo em vista a manutenção e
desenvolvimento dos estudos em apreciação, com o objetivo de permitir
a dinamização do Centro histórico da Cidade de Chaves.” ------------2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO
3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO
USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 1. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO
USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------3.3. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO CHEFE DE DIVISÃO, NO USO
DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. ANTONIO MALHEIRO. --------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------3.4.RECONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO E AUMENTO DE IMÓVEL DESTINADO A HABITAÇÃO
COLECTIVA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, PROJETO DE ALTERAÇÕES – MELODIAS
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CÉLEBRES, LDA. - AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, FREGUESIA DE SANTA
MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL
DA SRA. ARQ.ª DORA VIDEIRA DE 05.06.2014. -------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1.
Introdução/Antecedentes---------------------------------------1.1 A empresa requerente acima referida na qualidade de proprietária
de um prédio urbano sito na Avenida dos Bombeiros Voluntários,
freguesia de Santa Maria Maior, apresentou projeto de alterações –
arquitectura
e
especialidades
referente
à
obra
de
reconstrução/ampliação de um edifício de habitação coletiva e
comércio/serviços;-------------------------------------------------1.2 A operação urbanística foi titulada pelo Alvará de Obras
Construção n.º 104/13 de 02/07/2013;-------------------------------1.3 Com este novo pedido pretende também alterar um anterior pedido1.4 de alterações datado de 2014/01/03, mas que entretanto se
encontrava em tramitação, dando resposta às questões suscitadas pela
DRCN,--------------------------------------------------------------1.5 As alterações apresentadas têm a ver com:---------------------
Alterações ao nível dos alçados-------------------------------
Aumento da área em cave em 126,96m2 (já proposta no anterior
pedido de aprovação de projeto de alterações – requerimento n.º1800/13
de 2013/09/16)-----------------------------------------------------
Ligeira reconfiguração da volumetria (último piso)------------
Demais alterações interiores, em termos de organização dos
espaços e posicionamento de paredes, de equipamentos e louças
sanitárias;--------------------------------------------------------
Alteração das tipologias, passando pela união dos dois fogos T2
duplex num só fogo T2 duplex, situados no corpo da frente, diminuindo
assim o número de frações – passa de 15 para 14 (4 estabelecimentos e
10 fogos) -;-------------------------------------------------------1.6 Considerando que tais alterações configuram, no âmbito legal,
uma alteração ao projeto aprovado inicialmente, nos termos do artigo
13.º do DL 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, foi solicitado
competente parecer à DRCN, para a referida entidade se pronunciar
sobre o pedido formulado;------------------------------------------1.7 A DRCN através do ofício n.º S-2013/3296293 (C.S:912302), de
27/12/2013, com entrada na Secção de Expediente Geral desta Câmara em
30-12-2013, emitiu parecer Favorável condicionado ao projecto agora
apresentado, de cujo conteúdo deverá ser dado conhecimento ao
requerente.--------------------------------------------------------1.8 Em 28/04/2014 deu entrada na Secção de Expediente Geral, ofício
da DRCN n.º S-2014/338573 (C.S:936656) de 21/04/2014, a emitir parecer
final favorável, uma vez que já se encontra dirimida a questão dos
trabalhos Arqueológicos, e que por lapso daqueles Serviços não tinha
sido confirmada;---------------------------------------------------2. Análise do pedido /Proposta de decisão--------------------------2.1 Conforme já anteriormente referido tais alterações configuram, no
âmbito legal, uma alteração ao projeto aprovado inicialmente;------2.2 Considerando que para o cálculo do valor das taxas de infraestruturas e licenciamento inicial, estava prevista reconstrução total
do edifício frontal, e em termos de taxas apenas foi cobrado o valor
correspondente ao aumento de área “nova” do 2º andar deste corpo e do
edifício novo;----------------------------------------------------2.3 Uma vez que não se verificou de todo esta situação, deverá o valor
das taxas contemplar a área de construção total conforme ficha anexa,
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e nos precisos termos do n.º 4 do Regulamento n.º 314/2010 de
31/03/2010---------------------------------------------------------Melodias Célebres,Lda. Avenida dos Bombeiros Voluntários
Proc. 599/12
Área contabilizada para cálculo do
Alteração/ Diferença Área a
valor das taxas de licenciamento e
contabilizar
infra-estruturas
Cave
R/c
1º Andar
2º Andar
Total

313,51m2
344,76m2
344,76m2
430,30m2
1.119,82m2

126,96m2
229,94m2
280,00m2
irrelevante (0,73 m2)
636,90m2

TAXA DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS
Artigo 66º do Regulamento Nº. 314/2010 de liquidação e cobrança
de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas

REQUERENTE:
LOCAL DA OBRA:
PROC. N.º 599/12

Melodias Célebres,Lda.
Avenida dos Bombeiros Voluntários

PAVIMENTAÇÃO :
- Calçada a cubos
- Asfalto
- Betão
PASSEIOS :
- Lancil
- Pavimento
REDE DE ÁGUA
REDE DE ESGOTOS
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

x
x
x

= 0,22
=
=

€ / ml
€ / ml
€ / ml

x
x

=
=
=
=
=
=

€ / ml
€ / ml
€ / ml
€ / ml
€ / ml
€ / ml

C

0,39
0,19
0,27
0,37
0,52
1,96

T = Aampliação x C
T= 636,90m2 x 1,96=1.248,32€

2.4 Face ao exposto e nos precisos termos do artigo 23.º do DL 555/99
de 16/12 e ulteriores alterações propõe-se o deferimento do pedido de
aprovação dos projectos de alteração – arquitectura e especialidades
- solicitada através de requerimentos n.ºs 790/14 e n.º1800/13 de
2013/09/16;--------------------------------------------------------2.5 Considerando que o aumento da área de construção em cave, num
total de 126,96m2, embora não seja contabilizada para o cálculo do Ic,
é considerada área de implantação e deverá ser contabilizada como área
de bruta de construção;-------------------------------------------2.6 Mais se informa que em relação à Licença inicial emitida, deverá
ser averbada na mesma este aumento de área perfazendo:-------------- Área bruta de construção total incluindo cave – 2.063,64m-------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR.
ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 05.06.2014:--------------------------A
presente
informação/parecer
satisfaz
os
requisitos
legais
e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. ---------------------------------------------
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante a análise e discussão deste assunto, o Senhor Vereador do
Partido Socialista, Dr. Francisco Melo, começou por manifestar a sua
estranheza quanto à condução deste processo, na medida que que o pedido
inicial tinha em vista a remodelação do Quartel dos Bombeiros, tendo
sido, posteriormente, transformado na construção de um edifício
destinado à habitação. ---------------------------------------------Por outro lado, suscitou algumas dúvidas sobre a legalidade da
aprovação das alterações ao projeto em apreciação, centradas,
sumariamente, nos seguintes aspetos: -------------------------------a) Cumprimento dos índices de construção aplicáveis ao projeto; ----b) Natureza e dimensão das áreas de cedência, legalmente,
materializadas a favor do domínio público municipal, no âmbito da
aprovação da operação urbanística – Áreas Verdes -; ----------------c) Cálculo das compensações a suportar pelo promotor. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida usou da palavra a Vereadora do Partido Socialista, Dra.
Paula Barros, para reconhecer que já foram levantadas, em tempo
oportuno, algumas interrogações sobre a legalidade da aprovação desta
edificação, interrogações essas que deixam algumas dúvidas, sobre a
decisão a tomar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Embora tenha plena confiança no trabalho técnico desenvolvido pelos
serviços municipais competentes, considerando as dúvidas acima
exaradas, o Senhor Presidente da Câmara sugeriu, sobre a matéria, que
as mesmas sejam, de forma individual e concreta, devidamente,
objetivadas, por escrito, com a maior brevidade possível, pelo Senhor
Vereador do Partido Socialista, em vista ao seu total esclarecimento,
por parte dos serviços técnicos responsáveis. ----------------------Neste contexto, e para os devidos efeitos, sugeriu, ainda, que o
presente processo administrativo baixe à respetiva unidade orgânica,
no caso “DGUT”, acompanhado das questões a apresentar pelo mencionado
Vereador, Dr. Francisco Melo. --------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Camara Municipal, deliberou, por unanimidade, concordar
com a estratégia sugerida, sobre a matéria, pelo Senhor Presidente da
Câmara. -----------------------------------------------------------3.5. ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/2002, PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS
OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Q.F.N. – QUINTA DA FONTE NOVA – EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S.A. – QUINTA DA FONTE NOVA, FREGUESIA DE SANTA MARIA
MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA
SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DE 28.05.2014.----------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação Geral
com o nº 1911/13, em 27-09-2013, a promotora solicitou a receção
provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de
loteamento nº 1/02.------------------------------------------------2-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO-----
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Sob proposta da informação técnica de 27-09-2013, sobre a qual recaiu
despacho do Vereador Responsável pela Gestão Urbanística, Srº Arqtº
Castanheira Penas, datado do mesmo dia, foram propostos os seguintes
procedimentos:-------------------------------------------2.1-Realização, em 15 de outubro de 2013, de uma vistoria técnica às
obras de urbanização, inerentes ao loteamento titulado pelo alvará nº
1/02.-----------------------------------------------------------2.2-Dar a conhecer à promotora e ao director técnico das obras de
urbanização, a fim de a primeira integrar a comissão de vistorias.-3-PARECER----------------------------------------------------------Por leitura do Auto1 de Recepção Provisória, conclui-se que as obras
de urbanização tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/02, inerentes
às redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, na
Travessa da Azenha e respetivos emissários e ao alargamento e
pavimentação daquele arruamento público, são passíveis de serem objeto
de receção provisória.-----------------------------4-PROPOSTAS DE DECISÃO---------------------------------------------Tendo em consideração o referido no anterior capítulo, propõe-se ao
Executivo que adote as seguintes resoluções:-----------------------4.1-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-Lei
nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de recepção provisória parcial das obras de
urbanização supra referidas, orçadas no montante de 46 422,82 €.4.2-Que, nos termos do disposto na alínea b)2 do nº 4 do artigo 54º do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, a caução prestada
mediante garantia bancária pelo BANCO BPI, S.A com o nº 01/110/80386,
mantem-se no valor de € 260 181,50 (duzentos e sessenta mil cento e
oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), em virtude de as obras de
urbanização, agora recebidas provisoriamente, terem sido objeto de
redução de caução em reunião de câmara de 15-02-2007, sob proposta da
informação técnica de 05-02-2007.----------------------------------4.3-Notificar a promotora do empreendimento do teor das resoluções
tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção provisória
das obras de urbanização, bem como dar-lhe a conhecer o teor do Auto
de Vistoria e da presente informação técnica. ---------------------À Consideração Superior. ------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, SR.
ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, 2014.06.05:---------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------

1

Datado de 15-10-2013.---------------------------------------------Artigo 54º - Caução-----------------------------------------------5-O conjunto das reduções efetuadas ao abrigo do disposto na alínea
b) do número anterior não pode ultrapassar 90 % do montante inicial
da caução, sendo o remanescente libertado com a receção definitiva das
obras de urbanização.------------------------------------------2
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1- URBANIZAÇÃO
1.1. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – (LANÇO 3) – AUTO DE
MEDIÇÃO N.º 01/DOP/2014. -------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição n.º 01/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras
Públicas, S.A., no valor de €44.992,52, IVA não incluído, que se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €44.992,52
(quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois euros e cinquenta
e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------1.2. ACESSO À FUNDAÇÃO NADIR AFONSO – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 08/DOP/2014.Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição n.º 08/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, Higino Pinheiro & Irmão, S.A. – Construção Civil e Obras
Públicas, no valor de €93.244,90, IVA não incluído, que se dá aqui por
integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -----------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar, com o voto contra
do Vereador do Partido Socialista, Dr. Francisco António Chaves de
Melo, o referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor
€93.244,90, (Noventa e três mil, duzentos e quarenta e quatro euros e
noventa cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração: ------------------------------------------------
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“Como sempre me mantive afastado, enquanto membro da assembleia
municipal deste projeto, quero continuar afastado de todas as despesas
relacionadas com a Fundação Nadir Afonso. --------------------------Tanto mais que a sua construção elevou o valor dos terrenos a
expropriar, no âmbito do programa “Polis”.” ------------------------1.3. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – AUTO DE MEDIÇÃO N.º
08/DOP/2014. ------------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição n.º 08/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, SINOP – António Moreira dos Santos, S.A., no valor de
€49.720,71, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €49.720,71
(quarenta e nove mil, setecentos e vinte euros e setenta e um
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – AUTO DE MEDIÇÃO N.º
09/DOP/2014. ------------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição n.º 09/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, SINOP – António Moreira dos Santos, S.A., no valor de
€13.780,67, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos
os efeitos legais. -------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €13.780,67
(treze mil, setecentos e oitenta euros e sessenta e sete cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.5. CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO QUARTEIRÃO DA ADEGA
REGIONAL DO FAUSTINO – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 11/DOP/2014. ------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição n.º 11/DOP/2014, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, NORASIL – Sociedade de Construção Civil, S.A., no valor
de €118.365,73, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais. --------------------------
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €118.365,73
(Cento e dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco euros e setenta e
três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------1.6. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATTUR – APROVAÇÃO DE
SUBEMPREITEIROS. --------------------------------------------------Foi presente a informação n.º 138/2014, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no
Diário da Republica, 2ª Série, n.º 235 de 5 de dezembro de 2012,
concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada
“Requalificação da Envolvente do AQUANATTUR“. ----------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 05 de agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “SINOP – Soc. Infraestruturas e Obras Públicas – ANTÓNIO
MOREIRA DOS SANTOS S.A.”, a execução da referida empreitada. -------3.
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 09 de
setembro de 2013. --------------------------------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
empresa adjudicatária, encontra-se fixado em 1.920.530,34€ (um milhão,
novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta euros e trinta e quatro
cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar as seguintes condições: ------------------------Prazo de execução da obra: 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. -------------------------------------------------------------5.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 27 de novembro de 2013. --------------------------------6.
A aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a fase de execução
da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013.II – Fundamentação -----------------------------------------------Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão na
qualidade de subempreiteiro, a entidade executante, através de correio
eletrónico vem apresentar o contrato de subempreitada, das seguintes
firmas: ------------------------------------------------------------ ANTONIO N PEREIRA – CONSTRUCAO DE CALCADAS, LDA ------------------•
Alvará de construção nº 14746; -------------------------------•
Certidão da Autoridade Tributária; ---------------------------•
Certidão da segurança social; --------------------------------•
Seguro acidentes trabalho; -----------------------------------•
Adjudicação. -------------------------------------------------- CONSTRUCOES DE BODELOS, LDA --------------------------------------•
Alvará de construção nº48390; --------------------------------•
Certidão da Autoridade Tributária; ---------------------------•
Certidão da segurança social; --------------------------------•
Seguro acidentes trabalho; ------------------------------------
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•
Adjudicação. -------------------------------------------------- DOUREL INSTACOES GERAIS ELETRICAS DO NORTE LDA -------------------•
Alvará de construção nº31660; --------------------------------•
Certidão da Autoridade Tributária; ---------------------------•
Certidão da segurança social; --------------------------------•
Seguro acidentes trabalho; -----------------------------------•
Adjudicação. -------------------------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que estes reúnem as
condições receituadas na cláusula 48º do caderno de Encargos, nos
artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do D.L.
12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 10 de janeiro, com
salvaguarda inclusive do somatório dos valores subcontratados até à
data não ultrapassar 75% do valor global da obra. ------------------Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê
qualquer inconveniente na aceitação dos subempreiteiros propostos pela
entidade executante, pelo que se propõe que a presente proposta seja
agendada para a reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção
da competente aprovação. -------------------------------------------É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Publicas, 12 de junho de 2014. --------------------O Técnico Superior. ----------------------------------------------Nuno Bento, Eng. ---------------------------------------------------Em Anexo: Cópias da documentação do subempreiteiro. ----------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA RODRIGUES,
DE 2014.06.13. -----------------------------------------------------A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.7. ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO DA FEIRA EM VIDAGO – REDUÇÃO DE
CAUÇÕES CORRESPONDENTE AO 3.º ANO. ---------------------------------Foi presente a informação n.º 137/2014, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objetivo a
adjudicação da empreitada “Arranjo Urbanístico do Espaço da Feira em
Vidago”. ----------------------------------------------------------2.
De harmonia com deliberação de reunião de câmara do dia 17 de
maio de 2004, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Construções
4 de Maio, Lda.” a execução da referida empreitada. ----------------3.
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas aos 20 dias
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do mês de agosto de 2004, pelo valor de 140.000,00€, (Cento e quarenta
mil Euros), IVA não incluído. --------------------------------------4.
O Auto de consignação data de 20 de agosto de 2004. ----------5.
A receção provisória ocorreu no dia 27 de agosto de 2010. ----6.
Decorridos mais de 3 anos após a receção provisória da
empreitada, a empresa adjudicatária vem solicitar a liberação de 75%
do valor da caução, correspondente aos primeiros três anos, de acordo
com o estabelecido nas alíneas a), b) e c) no n.º 3 do artigo 190/2012,
de 22 de agosto de 2012. -------------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da empreitada,
conforme o previsto no n.º 4 do mesmo diploma, tendo-se concluído que
esta se encontrava em boas condições. ------------------------------O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução através
de garantia bancária n.º 56230488073954, emitida pelo Banco Santander
Portugal, S.A. em 22 de julho de 2004, no valor de 5% do valor global
da obra, correspondente a 7.000,00€. -------------------------------Foram, ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de medição
conforme quadro seguinte: ------------------------------------------Auto n.º
Valor dos autos
Retenção 5%
1
38.885,00€
1.944,25€
2
21.300,00€
1.065,00€
3
51.365,00€
2.568,25€
4
22.200,00€
1.110,00€
5
6.250,00€
312,50€
Total
199.530,29€
7.000,00€
III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Deste modo, propõe-se a autorização da redução das retenções em 75%
que correspondem a 10.500,00€, conforme resumo seguinte: ------------------------------------------------------------------------------Contrato
Tipo
Valor
Redução de 75%
Caução
através
de
garantia bancária n.º
7.000,00€
5.250,00€
Contrato inicial
56230488073954
Retenção nos autos
7.000,00€
5.250,00€
Totais
14.000,00
10.500,00
À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Publicas, 06 de junho de 2014. --------------------A Técnica Superior. ----------------------------------------------Fernanda Serra, Engª. --------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA RODRIGUES,
DE 2014.06.13. -----------------------------------------------------A presente informação/parecer, satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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1.8. MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - TRABALHOS A MAIS. --------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento -------------------------------------------------1.
O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da
República, 2.ª Série, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público
tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas
de Chaves”. -------------------------------------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada.
3.
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado
perante o oficial público da Autarquia em 5 de Novembro de 2012. ---4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e
oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor. ------------------------------------------------------------5.
Prazo de execução da obra, 365 dias. -------------------------6.
O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em
reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro
tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013. --------------------7.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 18 de Fevereiro de 2013. -------------------------------8.
A obra nesta fase, encontra-se suspensa parcialmente, a aguardar
as alterações ao projeto de execução. -----------------------------II – Fundamentação ------------------------------------------------1.
Como já anteriormente se referiu, no decurso dos trabalhos de
arqueologia, da obra referenciada, foram descobertos diversas
estruturas arqueológicas, que coincidem com elementos estruturais,
previstos em projecto. --------------------------------------------Foi então, solicitada autorização para o desmonte de parte de essas
estruturas, no entanto a Direcção Geral da Cultura do Norte /IGESPAR,
emitiu um parecer, em que impunha a suspensão das obras nesses locais
e a alteração do projecto de execução, com o intuito de se preservar
esses achados. ----------------------------------------------------2.
A Direção Geral da Cultura do Norte considera que as “Termas
Romanas Medicinais de Chaves constituem um dos exemplares melhores
preservados em toda a Europa, salientando-se não só pela apreciável
dimensão que apresenta, a complexidade do seu programa funcional, mas
também pelo excecional estado de conservação das estruturas
construídas que o compõem.” ---------------------------------------3.
Como no decurso dos trabalhos de escavações arqueológicas, entre
outros achados foi encontrada uma sala com um pavimento opus signinnum,
ao lado da piscina principal, cujo pavimento teria que ser parcialmente
levantado para a execução das fundações de alguns pilares previstos
em projeto, quando solicitada autorização à Direção Geral da Cultura,
emitiu parecer (que se anexa) onde é referido que “face á importância
científica e patrimonial do conjunto de estruturas arqueológicas agora
exumadas, deverão ser suspensas as obras na área em causa e procederse à elaboração de nova proposta projectual que permita preservar as
totalidades das estruturas arqueológicas pertencentes às Termas
Romanas de Chaves” -------------------------------------------------
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4.
As referidas alterações, têm em vista suprimir todos os elementos
estruturais verticais, localizados no interior do Museu, afastando
assim, qualquer conflituosidade com as estruturas arqueológicas
descobertas. Para o efeito a solução passa por um reforço estrutural
das componentes periféricas, associado a um reforço dos elementos
horizontais, de forma a vencer o vão na sua totalidade. -----------5.
Foi então contratualizado, com os autores do projecto a
“Reformulação do projecto do Museu das Termas Romanas”, com o intuito
de não destruir as estruturas arqueológicas, e preconizar uma solução
arquitectónica do edifício.---------------------------------------6.
As alterações ao projeto preconizadas anteriormente encontramse concluídas. Foram entretanto remetidas à Direção Geral da Cultura,
para obtenção de competente parecer. No pretérito dia 18 de Março foi
remetido o respetivo parecer Favorável, às alterações ao projeto. No
entanto, no referido parecer, foi emitido parecer favorável
condicionado (em anexo), cujas condicionantes irão ser acatadas. --7.
Nos termos das disposições legais, foi ainda garantida, a
intervenção de outras entidades externas nomeadamente a Direção Geral
de geologia e Energia, e a autoridade Nacional de Proteção Civil, que
emitiram pareceres favoráveis, às alterações do projeto (em anexo).
8.
Considerando o anteriormente referido, estamos perante uma
circunstância que imprevisivelmente surgiu no decorrer da execução da
empreitada, pelo que se torna necessário enquadrar as referidas
alterações ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. ------------9.
As referidas alterações ao projeto vão produzir a necessidade de
se executarem trabalhos a mais e trabalhos a menos, sendo os mesmos
necessários para a realização da obra objeto do contrato. Os trabalhos
a mais dizem respeito á necessidade de se implementar uma nova solução
estrutural pela utilização de elementos pré- fabricados perfazendo a
praça prevista, pela utilização de estacaria que terá dupla
funcionalidade de contenção de terras e de suporte das ações
provenientes da praça. Estes trabalhos a mais orçam na quantia de
444.599,29€ (Quatrocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e
noventa e nove euros e vinte e nove cêntimos). ---------------------10. Os trabalhos a mais referidos anteriormente, de acordo com o
preceituado nas alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo n.º 373 do Código
dos Contratos públicos dizem respeito a trabalhos da mesma espécie de
outros previstos no contrato e a executar em condições semelhantes,
pelo que são aplicáveis os preços do contrato, no entanto também
existem trabalhos de espécie diferente, pelo que deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de preço e de prazo de execução, no prazo de
dez dias a contar da data da notificação da ordem de execução dos
mesmos. -----------------------------------------------------------11. Considerando o preceituado no artigo 370º do Código dos Contratos
Públicos, em que o dono de obra pode ordenar a execução de trabalhos
a mais quando os trabalhos a realizar digam respeito à execução mesma
obra, se tornem necessários na sequência de uma circunstância
imprevista, não possam ser técnica e economicamente separáveis do
contrato sem inconveniente grave para o dono a obra, sendo estritamente
necessários á conclusão da obra, temos condições para a sua execução.
12. Os trabalhos a Menos têm um valor de 333.192,40€ (Trezentos e
trinta e três mil, cento e noventa e dois euros e quarenta cêntimos)
e dizem respeito a trabalhos, que devido às alterações do projeto não
se vão executar, todos descriminados em mapa de medições em anexo.
III – Da Proposta -------------------------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
facto em cima enunciadas, sou a propor o seguinte: ------------------
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1.
Que numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para
a reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes
aprovações; -------------------------------------------------------2.
A Aprovação do projeto de alterações (em anexo): ------------3.
Aprovação dos trabalhos a mais, considerando que os trabalhos a
mais em causa estão de acordo com o nº1 do artigo 370º do Código dos
Contratos Públicos, e que de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, são
enquadráveis, devido ao facto de estarmos perante uma obra cuja
execução foi afetada por condicionalismos externos com características
de imprevisibilidade. Os referidos trabalhos ascendem ao montante de
444.599,29, IVA não incluído, o que representa 24,7% do valor da
adjudicação, encontrando-se dentro do limite estabelecido, no referido
artigo, ou seja de 25%. Os trabalhos referidos anteriormente, têm
compromisso nº 2014/1391. ------------------------------------------4.
Autorização, para a supressão de trabalhos a menos, no montante
de 333.192,40€ (Trezentos e trinta e três mil cento e noventa e dois
euros e quarenta cêntimos) -----------------------------------------5.
Deverá ser prorrogado o prazo de execução do contrato, por um
período de 108 dias, correspondente á suspensão da obra, (a referida
prorrogação de prazo deverá produzir efeitos
a partir de 17 de
fevereiro), acrescido de um período de 205 dias, correspondente ao
valor dos trabalhos a mais, o que totaliza uma prorrogação de 313
dias; -------------------------------------------------------------6.
Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário no sentido de
apresentar um reforço de caução no valor de 22.230,00€ destinada a
garantira celebração do contrato adicional; ------------------------7.
Deverá a presente proposta ser encaminhada para o Gabinete de
Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato através da
assinatura do competente contrato, remetendo o mesmo ao Tribunal de
Contas. -----------------------------------------------------------8.
Que
seja
autorizada
a
redução
do
seguro
caução
n.º
7101291501223/0, emitido pela Seguradora MAPFRE/Seguros, em 7 de
dezembro de 2012, no valor de correspondente a 5% do valor dos
trabalhos a menos; -------------------------------------------------9.
Deverá ser ordenado por escrito ao adjudicatário, a execução dos
trabalhos a mais, acompanhada das alterações aos elementos de solução
de obra, necessárias á sua execução; ------------------------------10.
Deverá ser publicitado no portal da internet dedicada aos
contratos públicos, prevista no n.º1 do artigo 315º do Código dos
Contratos Públicos, uma vez que as modificações objetivas do contrato,
representam um valor acumulado superior a 15% do preço contratual.
À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 30 de maio de 2014 ----------------------------------------A Chefe de Divisão ------------------------------------------------(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) -----------------------------Anexos: ------------------------------------------------------------ Projeto de Alterações --------------------------------------------Pareceres: --------------------------------------------------------- Parecer da Direção Geral da Cultura do norte, datado de 3 de dezembro
de 2013 ------------------------------------------------------------ Parecer da Direção Geral da Cultura do norte, datado de 18 de março
de 2014 ------------------------------------------------------------- Parecer da Direção Geral de Energia e Geologia; ------------------- Parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil ------------------ Mapa de Medições de Trabalhos a Menos ----------------------------- Mapa de Medições de Trabalhos a Mais ------------------------------

F. 59
_____________________

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração: -----------------------------------------------“Como o buraco está aberto e como a execução dos trabalhos da
empreitada já existe há muito tempo, importa fecha-lo de vez.” -----1.9. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PRATICAS TERMAIS DE VIDAGO” - TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS. Foi presente a informação 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 República, 2.ª Série, n.º 241 de 13 de dezembro de 2012,
concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada
designada “BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PRATICAS TERMAIS DE VIDAGO”. --------------------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 18 de junho de 2013, o Município de Chaves adjudicou
à firma “NORCEP – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA.”, a execução da
referida empreitada. -----------------------------------------------3.
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 13 de
novembro de 2013. --------------------------------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2 654 776,57 € (dois
milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e
seis euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do valor do I.V.A.
à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições: -
Prazo de execução da obra: 365 dias. --------------------
Data da consignação da obra: 6 de dezembro de 2013. -----5.
A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução
da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013.
II – Fundamentação ------------------------------------------------1.
Na sequência dos trabalhos que estão a ser realizados na obra,
nomeadamente a abertura de caboucos para a execução das fundações
(sapatas e lintéis de fundação), nos corpos 1, 2, 3 e 6, constata-se
que nas cotas previstas no projeto, o solo de fundação não apresenta
capacidade resistente adequada, como horizonte de fundação, facto que
contraria, o projetado da realidade. A tensão admissível prevista para
o contacto sapata/terreno natural, admitindo sapatas isoladas, deve
ser limitado a um máximo de 300KPa, correspondendo a tensão a
assentamentos de 25mm. ---------------------------------------------No relatório geotécnico, resultante da realização de prospeção
geotécnica através de sondagens, foram identificadas essencialmente
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duas situações, sendo a mais superficial formada por camadas de aterro
constituídas fundamentalmente por solos de natureza granítica, arenosiltosa por vezes com contaminação orgânica, evidenciando uma baixa
compacidade dos solos, a mais funda constituída por maciço granítico,
subdividido por uma unidade essencialmente muito alterada a
decomposto, revelando uma unidade de maciço rochoso de qualidade
“muito pobre” e outra revelando um maciço rochoso essencialmente são
a medianamente alterado revelando uma qualidade “pobre a excelente”.
Com base na informação do relatório, foram adotadas fundações diretas
com recursos a sapatas isoladas e sapatas contínuas, assentes no
estrato com capacidade resistente e reduzida deformabilidade, sendo
que no corpo 3, visto se situar junto de sondagens em que a espessura
de aterro tem um desenvolvimento entre 2,4 a 2,6m, considerou-se
sapatas sobre poços de betão ciclópico assentes no maciço granítico,
de modo a manter o valor da tensão de contacto no cálculo das sapatas,
300KPa. -----------------------------------------------------------Os solos de fundação nos corpos 1, 2, 3 e 6 apresentam espessuras de
aterro entre os 1,5m e 3,0m, pelo que, de modo a garantir a capacidade
resistente do solo e reduzida deformabilidade, caraterísticas
adequadas à sua solicitação como horizonte de fundação, torna-se
imprescindível escavar a profundidades superiores às previstas no
projeto de estruturas, de modo a criar condições que salvaguardem o
adequado comportamento da estrutura do edifício. ------------------Foi solicitada analise e intervenção do projetista da especialidade
de estruturas que após visita à obra e confrontação com as condições
existentes no terreno e no projeto, concluiu que a solução mais
adequada, seria, do mesmo modo que o previsto no corpo 3, assentar as
sapatas em poços de betão ciclópico. Seguindo o mesmo conceito, sugeriu
alterar as sapatas contínuas previstas no corpo 6 e recalcular as
fundações, passando a considerar também nesse corpo, sapatas isoladas
assentes sobre poços de betão ciclópico, reduzindo assim o volume de
b.c. necessário. Esta solução implica o aumento global do volume de
betão ciclópico e dos pilares de betão armado (estes terão uma altura
superior à prevista, de 0,50m) e em contrapartida irá diminuir a área
de betão de limpeza e o volume de betão referente à sapata continua
prevista inicialmente. --------------------------------------------Neste pressuposto, foi quantificado o volume de betão ciclópico
necessário para o preenchimento dos poços, resultando daí quantidades
de trabalho não previstas no contrato que se traduzem em trabalhos a
mais com preços contratuais e quantidades de trabalhos que
consequentemente não se vão realizar pelo que resultam em trabalhos a
menos. ------------------------------------------------------------2.
Os trabalhos a mais com preços do contrato ascendem ao valor de
23.633,43€ (vinte e três mil seiscentos e trinta e três euros e
quarenta e três cêntimos), não incluído o IVA e representam 0,89% do
valor da adjudicação, com um prazo de execução de 5 dias. Estão
quantificados no mapa de quantidades que se apresenta em anexo. ---3.
Os trabalhos a menos ascendem ao valor de 8.437,64€ (sete mil
quinhentos e vinte e cinco euros e nove cêntimos), não incluído o IVA
e representam 0,31% do valor da adjudicação. Estão quantificados no
mapa de quantidades que se apresenta em anexo.----------------------4.
Com efeito, os trabalhos a mais, resultam de quantidades que não
se encontram previstas no contrato e que se tornam indispensáveis e
impreterivelmente necessários à execução da obra, na sequência de uma
circunstância imprevista, sendo recomendável a sua realização nesta
fase, por não ser técnica e economicamente separáveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves para o Dono de Obra. -------------
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III – Da Proposta em Sentido estrito ------------------------------1.
A presente empreitada está cabimentada com o nº 1261/2014, cujo
compromisso é designado com o nº 1417/2014; ------------------------2.
Assim, considerando que os trabalhos a mais em causa e de acordo
com o preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 370.º do Código dos
Contratos Públicos: ------------------------------------------------
Dizem respeito à execução da mesma obra, isto é, integram-se no
objeto e fim do contrato, verificando-se entre a empreitada e os
trabalhos em causa uma relação de indispensável complementaridade; -
Tornam-se necessários na sequência de uma circunstância imprevista
e inesperada, pois, face aos elementos fornecidos no procedimento,
nomeadamente nos locais onde se realizaram as sondagens para a
caraterização geológica-geotécnica e seu relatório, não era conclusivo
que na extensão agora verificada, o solo de fundação não apresentasse
a resistência adequada para a execução das fundações do edifício a
construir; --------------------------------------------------------
Os trabalhos são necessários, sendo indispensáveis para a
continuação e conclusão da empreitada; -----------------------------3. Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------a) Que, a presente proposta seja agendada para a reunião de Executivo
Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação dos Trabalhos
a Mais, com uma prorrogação de prazo de cinco dias; ----------------b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário no sentido de
apresentar um reforço de caução, no valor de 2.363,34€, destinada a
garantir a celebração do contrato; ---------------------------------c) Caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o
Gabinete de Notariado e Expropriações de modo a ser formalizado o ato
através da assinatura do competente contrato, remetendo o mesmo ao
tribunal de contas; ------------------------------------------------d) Que seja autorizada a redução da Garantia Bancária N00386294,
emitida pelo Banco Espírito Santo, S.A. em 09 de julho de 2013, no
valor de 843,76€, correspondendo a 10% do valor dos Trabalhos a Menos;e) Dispensar a publicitação no portal da internet dedicado aos
contratos público, prevista no n.º 1 do artigo 315.º do Código dos
Contratos Públicos, uma vez que as modificações objetivas do contrato
não ultrapassam 15% do peço contratual; ---------------------------f) Que sejam autorizados os respetivos trabalhos a menos. --------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Publicas, 16 de junho de 2014 ---------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------Em Anexo: Mapa de quantidades e orçamento dos Trabalhos a Mais e dos
Trabalhos a Menos; planta de alteração das fundações do corpo 6-----DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE
3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO
VII
EXPROPRIAÇÕES
VIII
DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS
IX
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS
X
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
1.
“FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA
PORTUGAL CONTINENTAL, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 259º DO CÓDIGO DO CONTRATOS PÚBLICOS, CELEBRADO
ENTRE A ENTIDADE DOS SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
AS ENTIDADES FORNECEDORAS SELECIONADAS”.- APROVAÇÃO DA MINUTA DO
CONTRATO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº21/GNE/2014 ------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1.
INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------
Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado
dia 09 de junho de 2014, foi aprovado o Relatório Final de Análise das
Propostas; --------------------------------------------------------
Considerando que, no dia 11 de junho de 2014, foram efetuadas as
respetivas notificações de decisão de adjudicação, nos termos do
disposto no Artigo 77º, do D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro; -----
Considerando que, no dia de hoje, o adjudicatário apresentou a
totalidade dos documentos de habilitação, tendo sido efetuadas as
notificações da apresentação dos documentos de habilitação e
realizada, também, a sua disponibilização a todos os concorrentes, em
plataforma electrónica, nos termos e para os efeitos do disposto no
Artigo 85º do Código dos Contratos Públicos; ----------------------Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à
consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----2.
PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------a)
Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo
camarário para aprovação da minuta do contrato, que se anexa à presente
proposta, nos termos do disposto no nº1, do Artigo 98º, do Código dos
Contratos Públicos, documento cujo teor se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais. -------------------------b)
Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação,
dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta
do contrato em apreciação, adotando-se os demais formalismos previstos
no CCP em vista à celebração do mesmo. -----------------------------
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À consideração superior, ------------------------------------------Chaves: 16 de junho de 2014 ---------------------------------------A Assistente Técnica,(Rute Dias) ----------------------------------Em anexo: - Minuta do Contrato -------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA “FORNECIMENTO DE
ELETRICIDADE EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA PORTUGAL CONTINENTAL, AO
ABRIGO DO ACORDO QUADRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 259º DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE DOS SERVIÇOS
PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ENTIDAES FORNECEDORAS
SELECIONADAS”. ----------------------------------------------------No dia … de …… de dois mil e catorze, celebram o presente contrato de
prestação de serviços para o fornecimento de eletricidade em regime
de mercado livre para Portugal Continental, ao abrigo do Acordo Quadro
celebrado, nos termos do disposto no artigo 259º do Código dos
Contratos Públicos, celebrado entre a Entidade dos Serviços
Partilhados da Adminsitração Pública e as entidades selecionadas, pelo
valor total de € 343 457,71 (trezentos e quarenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e sete euros e setenta e um cêntimos). ----Como primeiro contratante, o Município de Chaves, titular do cartão
de pessoa colectiva nº 501205551, representado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Chaves, Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira.
Como segundo contratante, IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., Pessoa
Colectiva nº A 95075586, com o capital social de 1.333.407.000,00
euros, com sede na Plaza de Euskadi, 5 CP 48009 Bilbao, Espanha, neste
acto legalmente representada por Yago Rosendo Garcia Gasalla, portador
do documento nacional de identidade número 02624168-Y, na qualidade
de representante legal, com poderes para o acto conforme documento
arquivado junto ao processo. --------------------------------------Cláusula 1ª Objeto ------------------------------------------------O objeto do presente contrato consiste no fornecimento de energia
elétrica a instalações de Baixa Tensão Especial (BTE) – Lote 1 - e
Média Tensão (MT) – Lote 2 -, no âmbito do Sistema Elétrico não
Vinculado, nos termos do discriminado no Anexo I ao presente contrato.
Cláusula 2ª Prazo de execução -------------------------------------O presente contrato tem a duração de 1 ano, após a sua assinatura, sem
prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da
cessação do contrato. ---------------------------------------------Cláusula 3ª Preço e condições de pagamento -----------------------1. O encargo estimado do presente contrato, é de € 343 457,71
(trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete
euros e setenta e um cêntimos), correspondendo € 164 862,19 (cento e
sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois euros e dezanove
cêntimos) ao fornecimento, objeto do presente contrato, e € 178 595,52
(cento e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco euros e
cinquenta e dois cêntimos), aos custos dos termos de acesso à rede
(ERSE), imposto especial de consumo de eletricidade e contribuição
áudio visual. -----------------------------------------------------2. O encargo referido no número anterior inclui todos os custos,
encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente
atribuída ao primeiro contratante, nomeadamente os relativos ao
transporte dos bens objeto do presente contrato para o respetivo local
de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de
marcas registadas, patentes ou licenças. --------------------------3. Os pagamentos serão efectuados de acordo com o estipulado no caderno
de encargos, no prazo de 60 dias úteis após a receção pelo primeiro
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contratante das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas
após o vencimento da obrigação respetiva. -------------------------4. Em caso de discordância por parte do primeiro contratante, quanto
aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao segundo
contratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o segundo
contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou
proceder à emissão de nova fatura corrigida. ----------------------5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº3, as
faturas são pagas através de transferência bancária. --------------Cláusula 4ª Condições de fornecimento -----------------------------1. Todas as faturas de energia, deverão apresentar a informação
relativa à fonte de energia primária utilizada, de acordo com a Lei
nº 51/2008, de 27 de agosto. --------------------------------------2. Todas as faturas de energia, referentes a cada local de consumo,
deverão ter como data de início e fim de faturação, o primeiro e último
dia de cada mês. ---------------------------------------------------3. Poderão ser incluídos novos fornecimentos a instalações, que entrem
em funcionamento durante o periódo do presente contrato. ----------4. Durante a vigência do presente contrato de fornecimento de energia
elétrica, a caso o primeiro outorgante entenda, poderá ser rescindido
o contrato de fornecimento aos locais, pelos seguintes motivos: ----a) Cedência das instalações para exploração a terceiros; ----------b) Reconstruções/remodelações/ampliações das instalações. ---------Cláusula 5ª Obrigações do segundo contratante ---------------------1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável
e no caderno de encargos, constituem obrigações principais do segundo
contratante as seguintes: -----------------------------------------a) Obrigação de fornecer energia elétrica, nos termos constantes da
sua proposta; -----------------------------------------------------b) Obrigação de garantia dos serviços de acordo com o estipulado no
Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS) relativo às atividades
vinculadas de transportes e distribuição de energia elétrica, em
vigor,disponívelem:http://www.erse.pt/pt/eletricidade/regulamentos/q
ualidadedeservico/paginas/default.aspx. ---------------------------2. O segundo contratante é responsável perante o primeiro contratante,
por qualquer defeito ou discrepância dos serviços objeto do presente
contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues. --Cláusula 6ª Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias ---------No caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas,
especificações e requisitos técnicos definidos no RQS, o primeiro
contratante, deve disso informar, por escrito, o fornecedor. -------Cláusula 7ª Dever de sigilo ---------------------------------------1. O segundo contratante deve guardar sigilo sobre toda a informação
e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa
ao primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou
em relação com a execução do contrato. ----------------------------2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não
podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo
de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à
execução do contrato. ---------------------------------------------3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação
que fossem comprovadamente do domínio público à data da respectiva
obtenção pelo segundo contratante ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades
reguladoras
ou
outras
entidades
administrativas
competentes. ------------------------------------------------------Cláusula 8ª Prazo do dever de sigilo -------------------------------
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O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco)
anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do
contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais
ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas
coletivas. --------------------------------------------------------Cláusula 9ª Penalidades contratuais -------------------------------1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do presente contrato,
o primeiro contratante pode exigir do segundo contratante o pagamento
de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do
incumprimento, nos termos indicados no articulado no Regulamento da
Qualidade de Serviço relativo às atividades vinculadas de transporte
e distribuição de energia elétrica, em vigor durante a duração do
presente contrato. ------------------------------------------------2. Em caso de resolução do presente contrato por incumprimento do
segundo contratante, o primeiro contratante pode exigir-lhe uma pena
pecuniária até 20% do valor global do contrato. -------------------3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são
deduzidas as importâncias pagas pelo segundo contratante ao abrigo da
alínea a) do nº1 da cláusula 4ª, relativamente aos bens objeto do
presente contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a
respectiva resolução. ---------------------------------------------4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o primeiro
contratante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua
eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências
do incumprimento. -------------------------------------------------5. O primeiro contratante pode compensar os pagamentos devidos ao
abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da
presente cláusula. ------------------------------------------------6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a
que o segundo contratante exija uma indemnização pelo dano excedente.
Cláusula 10ª Força maior ------------------------------------------1. Não podem ser impostas penalidades ao segundo contratante, nem é
havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações
contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
força
maior,
entendendo-se
como
tal
as
circunstâncias
que
impossibilitem a respectiva realização, alheias à vontade da parte
afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração
do presente contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente
exigível contornar ou evitar. -------------------------------------2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do
número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais,
atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais
ou administrativas injuntivas. ------------------------------------3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------a) Circunstâncias
que
não
constituam
força
maior
para
os
subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do segundo
contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como
a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; -----c) Determinações governamentais, administrativos, ou judiciais de
natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento
pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -d) Manifestações populares devidas ao incumprimento
pelo segundo
contratante de normas legais; --------------------------------------
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e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo
contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou
negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo
contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. -------4. A ocorrência de circunstâncias que possam consustanciar casos de
força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. ------5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das
obrigações contratuais afectadas pelo período de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da força maior. -----------Cláusula 11ª Resolução por parte do primeiro contratante ----------1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato
previstos na lei, o primeiro contratante, pode resolver o contrato, a
título sancionatório, no caso de o segundo contratante violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. ------2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se
mediante declaração enviada ao segundo contratante e não determina a
repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo primeiro contratante. ----------------------------Cláusula 12ª Resolução por parte do segundo contratante -----------1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei,
o segundo contratante pode resolver o contrato quando qualquer
montante lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses
ou o montante em dívida exceda 20% do preço contratual, excluindo
juros. ------------------------------------------------------------2. O direito de resolução é exercido por via judicial. ------------3. Nos casos previstos na alínea a) no nº1, o direito de resolução
pode ser exercido mediante declaração enviada ao primeiro contratante,
que produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se
este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar. -----------------------------4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não
determina a repetição das prestações já realizadas pelo segundo
contratante, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do
contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444º do CCP.
Cláusula 13ª Caução para garantir o cumprimento das obrigações ----Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante
presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº
6252340100162576, emitida pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
em 13 de junho de 2014, no valor de € 17 172,89 (dezassete mil, cento
e setenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos), correspondendo a
5% do valor dos trabalhos objecto do presente contrato. ------------Cláusula 14ª Execução da caução -----------------------------------1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações
decorrentes do presente contrato, pode ser executada pelo primeiro
contratante, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral,
para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo segundo contratante das
obrigações
contratuais
ou
legais,
incluindo
o
pagamento
de
penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei. -----------------------------------2. A resolução do contrato pelo primeiro contratante não impede a
execução da caução, contando que para isso haja motivo. -----------3. A execução parcial ou total da caução referida nos números
anteriores constitui o segundo outorgante na obrigação de proceder à
sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no
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prazo de 10 (dez) dias após a notificação do primeiro contratante para
esse efeito. ------------------------------------------------------4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos
termos do artigo 295º do CCP. -------------------------------------Cláusula 15ª Seguros ----------------------------------------------1. É da responsabilidade do segundo contratante a cobertura, através
de contratos de seguro, a vigorar até à data do fim do fornecimento,
do risco de responsabilidade civil até € 1.000.000,00. ------------2. O primeiro contratante pode, sempre que entender conveniente,
exigir prova documental da celebração dos contratos de seguro
referidos no número anterior, devendo o segundo contratante fornecêla no prazo de 5 dias. --------------------------------------------Cláusula 16ª Subcontratação e cessão da posição contratual --------A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por
qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do
Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------Cláusula 17ª Foro competente --------------------------------------Para todas as questões emergentes do contrato será competente o
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------Cláusula 18ª Prevalência ------------------------------------------1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços,
as expressas no contrato, nos cadernos de encargos e na proposta que
foi apresentada pelo segundo outorgante. --------------------------2- Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de
encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo
outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos
do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ---------------------------Claúsula 19ª Legislação aplicável ---------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato contrato aplicase o disposto no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e restante
legislação aplicável. ---------------------------------------------Cláusula 20ª Disposições finais -----------------------------------1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efectuados após
a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das
despesas públicas. ------------------------------------------------2- O procedimento ao abrigo do acordo quadro, relativo ao presente
contrato foi autorizado por deliberação do executivo camarário do
passado dia 17 de abril de 2014; ----------------------------------3- A prestação serviços objecto do presente contrato foi adjudicada
por deliberação do executivo camarário do passado dia 09 de junho de
2014; -------------------------------------------------------------4 - A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do
executivo camarário do passado dia … de junho de 2014; ------------5-O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas
no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação
económica: ……..; ………. de …/…/2014; --------------------------------6- O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada
um dos outorgantes. ------------------------------------------Pelo Primeiro Outorgante,___________________________ --------------Pelo Segundo Outorgante,____________________________ --------------Contrato registado sob o nº ……./14. --------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.16. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.-----------------------------------------------------------
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------XI
EMPRESAS MUNICIPAIS
XII
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA REDE DE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS DE PASSAGEIROS, NA ÁREA DA SEDE DO
CONCELHO DE CHAVES (TUC) – ANÁLISE E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
REFERENTES
AO
EXERCÍCIO
DE
2013.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 18/DGF/2014. --------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I- Identificação das condições contratuais emergentes da celebração
do contrato ora em apreciação: -------------------------------------1) Considerando que, em 26 de Novembro de 2009, veio a ser celebrado
entre o Município de Chaves e a empresa Auto Viação do Tâmega, Lda. –
adiante designada por concessionária – um contrato para a “Concessão,
em Regime de Serviços Públicos, da Rede de Transportes Coletivos
Urbanos de Passageiros, na área da sede do Concelho de Chaves”; ----2) Considerando que, do aludido contrato de concessão, faz parte
integrante
o
estudo
da
viabilidade
económico-financeira
–
demonstrativo do equilíbrio económico-financeiro da concessão – bem
como os respetivos pressupostos quanto ao investimento, regime de
exploração, regime tarifário e subsídios a obter, nos termos do
previsto no caderno de encargos e competente proposta apresentada; -3) Considerando que decorre da cláusula 19ª do aludido contrato de
concessão, a consagração de um sistema de equilíbrio e partilha de
riscos e resultados da concessão, através da qual, em situação de
procura desfavorável para a concessionária, o Município de Chaves
garantirá a esta, uma receita tarifária mínima anual, em função do
volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada pela
concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o Resultado
Operacional do serviço; --------------------------------------------4) Considerando
também
que,
da
proposta
apresentada
pela
concessionária (ver fls. 111 do dossier do procedimento), decorre a
fórmula de cálculo da compensação a que se refere na alínea anterior,
a qual prevê um valor máximo de compensação anual de 145.000,00€,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------5) Tendo ainda em conta que o contrato de concessão ora em apreciação
prevê um conjunto de obrigações por parte da concessionária, bem como
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a respetiva monotorização e acompanhamento por parte do Município de
Chaves, designadamente as previstas nas cláusulas 11ª, 15ª, 18ª e 19ª,
do contrato. -------------------------------------------------------II- Da avaliação, pelo Concedente, das condições efetivas de execução
do contrato ora em apreciação: -------------------------------------1) Considerando que, mediante o ofício proveniente da concessionária,
registado no expediente geral em 11/04/2014 com o n.º 4869, vieram a
ser apresentados os documentos de prestação de contas referentes ao
exercício de 2013, dos quais consta o valor da compensação financeira
para o ano de 2013, a que alude a referida cláusula 19ª do contrato
de concessão; ------------------------------------------------------2) Considerando o valor máximo da compensação prevista na proposta
apresentada pela concessionária é de 145.000,00€, no âmbito do
contrato celebrado, verifica-se que, de acordo com a demonstração de
resultados apresentada pela concessionária, referente ao exercício de
2013, encontra-se, previsto um valor, de 172.983,60€, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor, em função dos valores apurados de acordo com
os tarifários respetivamente aplicáveis, sendo que, compulsada a
referida cláusula 19ª do contrato de concessão, veio a AVT, solicitar
o valor máximo de compensação a atribuir pelo município no valor de
145.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------III- Do cumprimento defeituoso as obrigações pelo adjudicatário: -No que respeita às obrigações previstas no contrato de concessão
celebrado, e de acordo com informação nº 115/2014, de 24 de Abril,
proferida pela DOTDU, foram, elencadas as seguintes irregularidades:1- O “Plano anual de manutenção preventiva” do material circulante e
dos demais equipamentos, previstos no n.º6 da Cláusula 10.ª, não foi
submetido à aprovação do Município de Chaves; ----------------------2- O “Sistema inteligente de transportes” que equipa os autocarros
(sistema de controlo da emissão de títulos de transporte), não
disponibiliza ao Município de Chaves, em tempo real, informação sobre
o número de títulos de transporte emitidos por paragem, linha e
horário, como previsto no n.º9 da Cláusula 10.ª; -------------------3- O serviço coordenador especificamente vocacionado para a gestão
integrada dos serviços da concessão, não está a ser dirigido por um
técnico superior com experiência comprovada na área dos transportes,
como previsto na alínea a) do n.º2 da Cláusula 11.ª; ---------------4- Não foi implementado o “Sistema de Gestão da Qualidade e
Segurança”, previsto no n.º1 da Cláusula 17ª; ----------------------5- O pessoal afeto à concessão, quando em serviço, não se apresenta
vestido com os uniformes aprovados, como previsto no n.º3 da Cláusula
18.ª; -------------------------------------------------------------6- A concessionária não procedeu à entrega mensal dos balancetes
analíticos previstos no n.º2 do artigo 19.ª; -----------------------7- Nos autocarros afetos à frota dos TUC, não foram instalados os
equipamentos de vídeos previstos no requisito 4 do Anexo 3 do contrato
de concessão celebrado. --------------------------------------------IV- Da estratégia de atuação: -------------------------------------Face ao exposto, tomamos a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da
Câmara, a ponderação da seguinte estratégia procedimental: ---------1- Após análise às contas referentes ao exercício económico de 2013,
apresentadas pela concessionária, e tendo em vista a reposição do
equilíbrio do Resultado Operacional pela compensação financeira, a
efetuar pelo Município de Chaves, no cumprimento do previsto na
cláusula 19ª do contrato de concessão, dever-se-á ponderar as
seguintes situações: ------------------------------------------------

F. 70
_____________________

a) No que respeita às irregularidades detetadas, identificadas na
parte III da presente proposta, e considerando que a concessionária
já se havia comprometido na análise de contas efetuadas no exercício
de 2010, 2011 e 2012, promover a reposição e regularização das
deficiências apuradas, o Município reserva-se ao direito em, com
recurso à cláusula 28º do Contrato de Concessão, aplicar, para o
efeito, o regime sancionatório previsto no Código dos Contratos
Públicos (nos termos do seu artigo 329º); --------------------------b) Face ao exposto, considerando o reiterado incumprimento das
obrigações por parte da concessionária, dever-se-á promover a
aplicabilidade do regime sancionatório previsto no artigo 28º do
contrato celebrado, articulado com o artigo 329º do Código dos
Contratos Públicos, aplicando, para o efeito, uma sanção pecuniária,
traduzida em 20% do valor máximo da compensação anual (145.000,00€),
previsto no programa de procedimento, resultando uma redução de
29.000,00€; -------------------------------------------------------c) Neste contexto, o valor a considerar pelo Município no âmbito da
aludida compensação financeira totaliza um valor de 116.000,00€
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo que deverá ser promovida
a competente audiência dos interessados, nos termos do artº 100 e ss.
do CPA – Código do procedimento Administrativo, remetendo-se, para o
efeito, à Auto Viação do Tâmega a presente proposta, para respetiva
apreciação e pronúncia. --------------------------------------------2- Submeta-se a presente proposta ao Sr. Presidente da Câmara, para
apreciação, a qual, em caso de concordância, deverá ser submetida a
órgão executivo para a aprovação; ----------------------------------Chaves, 9 de Maio de 2014 ------------------------------------------A chefe da DGFEP ---------------------------------------------------(Dra. Márcia Santos) -----------------------------------------------DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, Dr. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.12. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.13. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL (ARTIGO 73º,
DA LEI N.º 83-C/2013, DE 31/12). INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 02/GPC/2014.Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I - Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio-------------1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para
2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças, nos termos e segundo a
tramitação a regular por portaria dos referidos membros do Governo, a
celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por
órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, e pelo Decreto-
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Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, e ulteriores alterações,
independentemente da natureza da contraparte.-----------------------2. Por sua vez, o n.º 11, da retrocitada disposição legal, esclarece
que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência
do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações.--------------------------------------------------------3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 73º, da Lei nº 83C/2013, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:-a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da
inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para
o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -------b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental;---------------c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12.---------------------------------------------------II - Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar-----1. O Município de Chaves conta com a publicação de um Boletim
Municipal, que constitui um veículo de comunicação direta com os
munícipes, cuja publicação é de caráter informativo e abrange todas
as áreas de intervenção municipal.----------------------------------2. A edição do Boletim Municipal é uma forma vantajosa que o Município
dispõe com o objetivo de prestar os serviços necessários à satisfação
dos seus munícipes, no que diz respeito à divulgação de todo o tipo
de informações da atividade municipal;------------------------------3. A informação disponibilizada no referido Boletim da autarquia chega
à grande maioria dos habitantes do concelho, ao contrário dos conteúdos
divulgados no site da edilidade e redes sociais, a que nem todos têm
acesso. Assim, é objetivo prioritário da edilidade manter todos os
cidadãos informados sobre a atividade municipal; -------------------4. De modo a assegurar a correta impressão do Boletim Municipal tornase necessário realizar a contratação de serviços de impressão para
duas edições, em datas a determinar, num total de 20.000 exemplares
em cada número (totalizando 40.000 exemplares); --------------------5. Assim, é intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de impressão para vigorar durante 12
meses;-------------------------------------------------------------6. O valor estimado para a prestação dos serviços em causa é de 2.200€
(dois mil e duzentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;7. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa, será lançada mão do Procedimento de Ajuste Direto em Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos;------------------------------------------------8. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data,
recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a
execução dos serviços objeto do contrato;---------------------------9. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços
que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais
evidenciados e da natureza do próprio contrato; --------------------10. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objeto do contrato; -------------------11. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que
se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em
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causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica
02022002 – promoção e divulgação do concelho; ----------------------12. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços não
excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3.º,
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro; -----------------------------13. Atendendo ao disposto na alínea c), do nº 5, do artigo 73º, da
Lei nº 83-C/2013, de 31/12, verifica-se, conforme informação prestada
pela unidade orgânica competente, que foi dado cumprimento à redução
remuneratória previstas no artigo 33º, do mesmo diploma legal, em 12%
face ao valor aplicado em 2013 que foi de 2.500€ (dois mil e quinhentos
euros). -----------------------------------------------------------III – Da proposta em sentido estrito-------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4
e no n.º 11, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, Parecer
Prévio Favorável relativamente à celebração do Contrato de Aquisição
de Serviços de Impressão do Boletim Municipal, para vigorar durante
12 meses, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos
todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12. --------------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 08 de maio de 2014 -----------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Alexandra Monteiro) -----------------------------------------------Em Anexo: Respetivo cabimento; Comprovativo da consulta ao INA. ----DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.13. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador
do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo,
aprovar a proposta em apreciação. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração fundamentadora da sua posição de abstenção: ----“O Boletim Municipal nem sempre procede a uma divulgação correta e
atualizada das ações desenvolvidas pela Autarquia. -----------------Veja-se, a título de exemplo, as noticias nele divulgadas sobre à
abertura do Pavilhão “ACISAT” e, bem assim, as incorreções quanto a
realização e periodicidade das reuniões da Câmara Municipal.” -------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Eng. João Adérito Moura Moutinho, para lançar um desafio ao Senhor
Presidente da Câmara, consubstanciado na diminuição de custos com a
impressão com o boletim municipal, sendo colocados, em alternativa,
na cidade, painéis que promovam a divulgação da informação
institucional municipal mais relevante. -----------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da intervenção do Vereador do Partido Socialista, que
antecede, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para tecer,
adicionalmente, sobre a matéria, o seguinte esclarecimento: --------“Está prevista a instalação de painéis interativos, nas principais
praças da cidade, com toda a informação relevante, sobre a atividade
desenvolvida pelo município.” ---------------------------------------

F. 73
_____________________

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL (ARTIGO
73º, DA LEI N.º 83-C/2013, DE 31/12). INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº
03/GPC/2014. ------------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I - Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio-------------1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para
2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças, nos termos e segundo a
tramitação a regular por portaria dos referidos membros do Governo, a
celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por
órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, e pelo DecretoLei n.º 47/2013, de 5 de abril, e ulteriores alterações,
independentemente da natureza da contraparte. ----------------------2. Por sua vez, o n.º 11, da retrocitada disposição legal, esclarece
que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência
do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações. -------------------------------------------------------3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 73º, da Lei nº 83C/2013, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:-a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da
inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para
o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa;--------b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12.---------------------------------------------------II - Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar -----1. O Município de Chaves conta com a publicação de um Boletim
Municipal, que constitui um veículo de comunicação direta com os
munícipes, cuja publicação é de caráter informativo e abrange todas
as áreas de intervenção municipal.----------------------------------2. A edição do Boletim Municipal é uma forma vantajosa que o Município
dispõe com o objetivo de prestar os serviços necessários à satisfação
dos seus munícipes, no que diz respeito à divulgação de todo o tipo
de informações da atividade municipal; -----------------------------3. A informação disponibilizada no referido Boletim da autarquia chega
à grande maioria dos habitantes do concelho, ao contrário dos conteúdos
divulgados no site da edilidade e redes sociais, a que nem todos têm
acesso. Assim, é objetivo prioritário da edilidade manter todos os
cidadãos informados sobre a atividade municipal; -------------------4. Torna-se assim necessário realizar a contratação de serviços de
distribuição para duas edições do Boletim Municipal, 10.700 exemplares
em cada edição (num total de 21.400 exemplares) que serão distribuídos
pelos alojamentos da área urbana da cidade, prevendo-se assim um
acréscimo de 1.400 exemplares relativamente às distribuições efetuadas
nos anos transatos, justificado com a consulta aos últimos Censos (de
2011), bem como pelo aumento de pedidos; ---------------------------5. Assim, é intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de distribuição para vigorar durante
12 meses;-----------------------------------------------------------
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6. O valor estimado para a prestação dos serviços em causa é de 749€
(setecentos e quarenta e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;----------------------------------------------------------7. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa, será lançada mão do Procedimento de Ajuste Direto em Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos;----------------------------------------------8. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data,
recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a
execução dos serviços objeto do contrato; --------------------------9. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços
que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais
evidenciados e da natureza do próprio contrato; --------------------10. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objeto do contrato; -------------------11. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que
se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em
causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica
02022599 – prestação de serviços outros; ---------------------------12. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços não
excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3.º,
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro; -----------------------------13. Atendendo ao disposto na alínea c), do nº 5, do artigo 73º, da
Lei nº 83-C/2013, de 31/12, verifica-se que é necessário proceder à
redução remuneratória prevista no artigo 33º, do mesmo diploma legal,
em 3,8% face ao valor aplicado em 2013, tendo no entanto em conta que
também houve um aumento do número de exemplares (mais 1.400). ------III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4
e no n.º 11, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, Parecer
Prévio Favorável relativamente à celebração do Contrato de Aquisição
de Serviços de Distribuição do Boletim Municipal, para vigorar durante
12 meses, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos
todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12. --------------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 08 de maio de 2014 -----------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Alexandra Monteiro) -----------------------------------------------Em Anexo: Respectivo cabimento; Comprovativo da consulta ao INA. ---DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.13 --------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.4. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. - ARTIGO 73.º, DA LEI
N.º 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO. PROPOSTA N.º 71/GAP/2014. ---------
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. De acordo com o disposto no nº 4, do artigo 73º, da Lei nº 83C/2013, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de
Estado para 2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, nos termos e segundo a
tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a
celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por
órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12A/2008, de 27 de fevereiro e ulteriores alterações, e pelo DecretoLei
nº
47/2013,
de
5
de
abril,
e
ulteriores
alterações,
independentemente da natureza da contraparte. ----------------------2. Por sua vez, o nº 11, da retrocitada disposição legal, esclarece
que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência
do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no nº 5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações.
3. De acordo com o disposto no nº 5, do artigo 73º, da Lei nº 83C/2013, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior
depende da: --------------------------------------------------------a)
Demonstração de que se trate da execução de trabalho não
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da
inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para
o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -------b)
Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -----------c)
Cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 73º, da Lei nº 83C/2013, de 31 de dezembro. -----------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de assessoria jurídica que se revele
necessário, no âmbito da contestação/impugnação do novo “Mapa
Judiciário” aplicável ao Concelho de Chaves, aí se incluindo o recurso
aos Tribunais para interposição das necessárias providências
cautelares e ações administrativas especiais. ----------------------2. Na sequência do pedido nº 903, nos termos de tramitação do
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação, conforme o preceituado no artigo 4º, da Portaria nº
48/2014, de 28 de fevereiro, foi tal pedido submetido ao “INA”, em
24/04/2014, a qual se anexa à presente informação. -----------------3. O único trabalhador indicado pelo “INA”, Dr. Carlos Barroso Barreira
Guerra, encontra-se de licença sem remuneração, não existindo mais
trabalhadores em situação de requalificação, conforme indicado no
ofício nº 670/2014/DGM/INA, de 05/06/2014, conforme documento que se
anexa à presente informação. ---------------------------------------4. O valor estimado do contrato a celebrar é de 5.000€ (cinco mil
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------5. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa, irá ser lançada mão do procedimento de ajuste direto, em regime
simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contrato Públicos. -------------------------------------------------6. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se pela
necessidade do Município de Chaves deduzir, junto das instâncias
judicias competentes, a sua contestação/impugnação relativamente ao
novo “Mapa Judiciário”, o qual veio a introduzir uma injustificada
desclassificação do Tribunal Judicial de Chaves. --------------------
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7. Sendo certo que o Município de Chaves, não tem, na presente data,
pela natureza e especialização das matéria, em apreciação, recursos
técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a execução
dos serviços objeto do contrato a celebrar. ------------------------8. Atendendo à natureza do contrato de aquisição de serviços que se
pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho
subordinado, em face dos pressupostos contratuais evidenciados e da
natureza do próprio contrato. --------------------------------------9. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público,
para a execução dos serviços, objeto do contrato. ------------------10. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento
orçamental, muito concretamente na rubrica 02.02.25.99. ------------III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------Em coerência com as razões acima evidenciadas, determino o seguinte:
a)
Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para anexar o comprovativo do respetivo cabimento
orçamental; -------------------------------------------------------b)
O seu ulterior encaminhamento, após confirmação do acima
descrito, para a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, em
vista à obtenção da competente deliberação. ------------------------Chaves, 11 de junho de 2014 ----------------------------------------O Presidente da Câmara ---------------------------------------------(Arquiteto António Cabeleira) --------------------------------------Em anexo: Ofício/670/2014/DGM/INA. ---------------------------------Pedido nº 903, de 24/04/2014. --------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora
Dra. Paula Barros, para, sobre a matéria, tecer os seguintes
comentários: ------------------------------------------------------1) Esta medida peca por tardia. ------------------------------------2) De facto, mesmo quando esta ações são desenvolvidas, no momento
certo, poderão as mesmas não surtir efeito, situação que sai seriamente
agravada quando as mesmas são extemporâneas. -----------------------3) Era importante que a autarquia promovesse um esforço de mobilização,
coletiva institucional, em defesa do Tribunal de Chaves e das demais
causas emblemáticas para o desenvolvimento do Concelho de Chaves. ---------------------------------------------------------------------Usou, ainda, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng.
João Moutinho, para questionar, sobre a matéria em apreciação, a
oportunidade da instauração da ação judicial que integra a prestação
de serviços a contratar pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, em resposta às
declarações que antecedem, para referir que a decisão de instauração
da ação judicial em causa já tinha sido equacionada, em tempo oportuno.
Todavia, razões de ordem burocrática e procedimental, impediram, mais
cedo, a apreciação desta proposta, pelo Executivo Municipal. -------2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; - ARTIGO 73º, DA LEI N.º 83-C/2013, DE 31 DE
DEZEMBRO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVA
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NOS JARDINS DE INFÂNCIA COM COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. INFORMAÇÃO
DDSC Nº102/SE Nº34/2014. -------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de
Estado para 2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do
Governos responsáveis pelas áreas das finanças, nos termos e segundo
a tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a
celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por
órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, e pelo Decreto –
Lei
nº
47/2013,
de
5
de
Abril,
e
ulteriores
alterações,
independentemente da natureza da contraparte. ----------------------2. - Por sua vez, o n.º 11, da retrocitada disposição legal, esclarece
que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência
do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações. -------------------------------------------------------3. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 83C/2013, de 31 de Dezembro, o parecer previsto no número anterior
depende da: -------------------------------------------------------a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da
inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para
o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -------b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1. No âmbito do acordo de cooperação estabelecido entre a Direção
Regional de Educação do Norte, o Centro Regional de Segurança Social
do Norte e a Câmara Municipal de Chaves, para o Programa de Expansão
e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, o Município de Chaves
garante a colocação do pessoal responsável pelo desenvolvimento de
atividades de animação sócio – educativa, no âmbito da componente de
apoio à família. --------------------------------------------------É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de aquisição
de serviços tendo por objeto o desenvolvimento de atividades de
animação sócio educativa nos Jardins de Infância do Concelho de Chaves,
da rede pública, com oferta da Componente de Apoio á Família –
Prolongamento de horário e Serviço de refeições – para vigorar no ano
letivo 2014/2015. --------------------------------------------------2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é de
63.483,30€. -------------------------------------------------------3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento Concurso Público, com base
no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Público. ----4.Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data,
recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a
execução dos serviços objetos do contrato. ----------------------No ano letivo 2012/2013, devido à impossibilidade do Município
proceder à contratação de pessoal para assegurar a referida componente
de apoio à família, como era habitual, de acordo com o Orçamento de
Estado para 2012 – Lei nº64 –B/2011 de 30 de Dezembro, procedeu-se,
pela 1ª vez, à aquisição do referido serviço através do procedimento
Ajuste Direto. ------------------------------------------------------
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Da avaliação efetuada, pelas educadoras responsáveis dos referidos
Jardins – de – Infância, as atividades de animação sócio – educativas
desenvolvidas decorreram em ótimas condições, pelo que deu-se
continuidade à referida prestação, através do procedimento Ajuste
Direto, para o ano letivo 2013/2014. -------------------------------A avaliação do presente ano letivo ainda não se encontra efetuada, uma
vez que o calendário da educação pré-escolar só termina em 4 de Julho
de 2014. -----------------------------------------------------------5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços
que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais
evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------6. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objeto do contrato. ------------------7. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que
se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em
causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica
02.02.25.99. ------------------------------------------------------8. Considerando que o contrato de aquisição de serviços, em causa,
implica a assunção de encargos plurianuais, o presente pedido de
parecer encontra-se instruído com a respetiva autorização de assunção
de encargos. -------------------------------------------------------9. A presente prestação foi objeto de consulta ao INA, cuja declaração
de inexistência de trabalhadores, em situação de requalificação, se
anexa. ------------------------------------------------------------III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4
e no n.º 11, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro,
parecer prévio favorável relativamente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para o desenvolvimento de atividades de
animação sócio educativa nos Jardins de Infância do Concelho de Chaves,
da rede pública, com oferta da Componente de Apoio á Família –
Prolongamento de horário e Serviço de refeições – para vigorar no ano
letivo 2014/2015.encontrando-se, no caso individual e concreto,
reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 73º, da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro. ----------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 13 de Junho de 2014 ---------------------------------------A Técnica Superior, -----------------------------------------------(Lídia Pinto) -----------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ENG.
CARLOS FRANÇA DE 2014.06.13. ---------------------------------------Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento--DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2014.06.11 --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior.----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.11 --------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador
do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo,
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aprovar a proposta em apreciação. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Dr. Francisco António Chaves de Melo, para apresentar, verbalmente, a
seguinte declaração: -----------------------------------------------“ 1) Gostaria de ter acesso as condições de execução da prestação de
serviços em apreciação, em anos anteriores, nomeadamente, quanto ao
número de crianças envolvidas no projeto, número de animadores
contratados, relatório sobre a qualidade dos serviços prestados, entre
outros elementos relevantes sobre as condições de execução de tais
serviços. ---------------------------------------------------------2) Tudo isto, para permitir uma avaliação criteriosa sobre a qualidade
da despesa pública realizada, sobre a matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da intervenção do Vereador do Partido Socialista, Dr.
Francisco Melo, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, para
prestar os seguintes esclarecimentos, sobre a matéria: -------------1) Os Senhores Diretores das escolas abrangidas pelos projetos, devem
fazer, regularmente, a avaliação da qualidade dos serviços prestado,
sendo estes idóneos e imparciais para permitir compreender a sua
efetiva qualidade, numa lógica de custo/benefício. -----------------2) Tais relatório, contendo uma análise qualitativa dos serviços
prestados, vão ser solicitados, a breve trecho, aos respetivos
diretores, e serão levados ao conhecimento desta Câmara. ------------------------------------------------------------------------------Na sequência dos esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da
Câmara, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Eng. João
Moutinho, para referir que o estudo de avaliação da prestação de
serviços em apreciação deveria incluir o número de jardins-de-infância
abrangidos, número de horas, em horário alargado, e o tipo, de
refeições a fornecer, para além, como é evidente, de uma pronúncia
sobre a qualidade dos serviços prestados. --------------------------De facto, a aprovação de uma despesa desta dimensão, sem tal
informação, e sem uma análise do seu custo e do seu benefício, poderá
indiciar a prática de uma decisão pouco fundamentada. ---------------------------------------------------------------------------------Por último, usou, ainda, da palavra, a Vereadora do Partido Socialista,
Dr. Paula Barros, para se congratular com a abertura de concurso
público, tendo em vista a contratação dos serviços em causa. -------2.6. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS, REFERENTE AO SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO AERODROMO MUNICIPAL. ARTIGO 73º, DA LEI 83C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº. 13/SC/2014 ---------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais.--------------I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio ------------1.
De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para
2014, carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças, nos termos e segundo a
tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a
celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, por
órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, e pelo Decreto-
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Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, e ulteriores alterações,
independentemente da natureza da contraparte. ----------------------2.
Por sua vez, o n.º 11, da retrocitada disposição legal, esclarece
que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência
do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações. -------------------------------------------------------3.
De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da:
a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não
subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da
inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para
o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -------b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 73º, da Lei n.º 83C/2013, de 31/12. --------------------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar -----1.
Considerando que, os operadores dos aeródromos devem requerer
nova certificação junto do INAC no âmbito da qual comprovem estar a
cumprir os requisitos de certificação constantes do decreto-lei
nº55/2010 de 31 de maio; ------------------------------------------2.
Considerando que, a emissão do certificado do Aeródromo depende,
entre outros requisitos, da prova da existência de seguro obrigatório
de responsabilidade civil, de acordo com o disposto na alínea g) do
nº1, do artigo 9º do D.L. nº55/2010 de 31 de maio; -----------------3.
Considerando que, apesar de o Município ter uma apólice de seguro
de responsabilidade civil, é necessário que o Aeródromo Municipal
tenha uma apólice própria de responsabilidade civil; --------------4.
Considerando que, a apólice referida não está contemplada no
contrato de seguros em vigor no Município de Chaves; ---------------5.
Assim, face ao exposto, o Município de Chaves tem intenção de
celebrar um contrato de aquisição de serviços na área de seguros, para
assumir os encargos com a situação mencionada; --------------------6.
O valor estimado do contrato em causa é de aproximadamente
1.917,50 (mil novecentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos). -7.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto em Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. ------------------------------------------------8.
Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data,
recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a
execução dos serviços objeto do contrato ---------------------------9.
Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais
evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------10. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------11. O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento
orçamental, muito concretamente na rubrica 020212. ----------------12. Os encargos assumidos com o contrato de aquisição de serviços
não excedem os fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo
3.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro. -----------------------13. Na sequência do acórdão nº413/2014 do tribunal constitucional –
processo nº14/2014, o artigo 33º, da lei nº83-C/2013, de 31 de dezembro
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de 2013, que aprova o orçamento de Estado, veio a ser, declarado
inconstitucional. -------------------------------------------------III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que
tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4
e no n.º 11, do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, parecer
prévio favorável relativamente à celebração do contrato de aquisição
de serviços na área de seguros referente ao seguro de responsabilidade
civil do Aeródromo Municipal, encontrando-se, no caso individual e
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo
73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12. ------------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 13 de junho de 2014 ----------------------------------------A Coordenadora Técnica --------------------------------------------(Susana Borges) ---------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA,DR. MARCELO
DELGADO DATADO DE 2014.06.16.--------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos para a matéria.-----------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE
2014.06.16 --------------------------------------------------------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. --------------------------------------------XIII
DIVERSOS
1. PEDIDO DE BANCA NO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES, POR ARMÉNIO DA
COSTA SARAIVA MARTINS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 52/DDSTC/2014. -------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais.--------------I – Enquadramento--------------------------------------------------No passado dia 22 de maio de 2014, Arménio da Costa Saraiva Martins
contribuinte fiscal n.º 183007379, residente em Rua da Capela nº 29,
Crasto, freguesia de Água Revés e Castro, concelho de Valpaços,
apresentou nesta edilidade, com o número de expediente 6144, um
requerimento onde solicita uma banca no Mercado Municipal de Chaves,
para a venda de produtos hortofrutícolas, mais concretamente, melão e
pêssego, no dia da feira semanal.-----------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------Considerando a informação do Encarregado do Mercado Municipal de
Chaves, Manuel Pimentel Sarmento e, consulta da Planta Geral de
distribuição de postos de venda/bancas no logradouro interior do
mercado, constata-se a inexistência de postos de venda/bancas
disponíveis.-------------------------------------------------------Considerando que o direito à ocupação dos lugares e postos de
venda/bancas é definido pela Câmara Municipal, conforme n.º 23 do
artigo 17.º do Regulamento do Mercado Municipal.-------------------3Regulamento

do Mercado Municipal-----------------------------------Artigo 17.º - Marcação dos Lugares----------------------------------
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Considerando que por decisão favorável da Câmara Municipal, sempre que
existem lugares e postos de venda/bancas novos ou deixados vagos, em
número que o justifique, se tem dado seguimento a abertura de
procedimento, que assegure uma atribuição imparcial e transparente,
efetuada através de sorteio, por ato público.-----------------------Considerando que a distribuição de espaços - lugares e postos de
venda/bancas, conforme artigo 18.º4 do Regulamento do Mercado
Municipal, é realizado prioritariamente segundo a ordem de interesses
referida nas alíneas a), b) e c) do mesmo artigo. ------------------III – Proposta------------------------------------------------------Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte
procedimento:------------------------------------------------------a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente
decisão
administrativa,
consubstanciada
no
indeferimento
da
pretensão;---------------------------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos
termos do artigo 69.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser
proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no
indeferimento do pedido de posto de venda/banca no logradouro interior
do Mercado Municipal de Chaves, na zona termal, sendo para o efeito,
estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à mesma vir a
procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o mesmo,
tudo isto nos termos do artigo 100.º e ss. do CPA; -----------------c) Decorrido o referido prazo, dever-se-á, pelas razões acima
vertidas, praticar decisão administrativa, agora definitiva, sobre o
assunto,
notificando-se
o
interessado
da
referida
decisão
administrativa, de acordo com as regras fixadas no art.º 68 e ss., do
CPA, sobre notificações.--------------------------------------------À consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 29 de maio de 2014-----------------------------------------A Técnica Superior-------------------------------------------------(Cristiana Morais) -------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO DATADO DO DIA
2014.06.02.--------------------------------------------------------Visto concordo.----------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERA,DR. MARCELO
DELGADO DATADO DE 2014.06.12.--------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos para a matéria.-----------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL PELA RESPETIVA AREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL,SR. JOÃO NEVES DATADO DE 2014.06.12.---------À Reunião Câmara. --------------------------------------------------2 - O direito à ocupação dos lugares e postos de venda será definido
pela Câmara Municipal.---------------------------------------------4Regulamento do Mercado Municipal-----------------------------------Artigo 18.º - Distribuição dos espaços-----------------------------A distribuição dos espaços far-se-á prioritariamente segundo a
seguinte ordem de interesses:--------------------------------------a) Pessoas residentes ou naturais na área do concelho de Chaves;---b) Pessoas que já exerçam a actividade no mercado, de acordo com a
antiguidade;-------------------------------------------------------c) Pessoas que comercializem produtos de nula ou deficitária produção
no concelho de Chaves.-----------------------------------------------

F. 83
_____________________

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes
de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente
da Câmara, Arq. António Cândido Monteiro Cabeleira, deu a palavra aos
presentes que mostraram interesse em intervir na presente reunião, nos
termos do disposto do nº. 2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013,
de 12 de setembro. -------------------------------------------------- Usou da palavra o Senhor Manuel Leão, tendo, sumariamente,
manifestado a sua preocupação sobre a concessão de apoios financeiros
aos diversos organismos, sedeados no Concelho, e que prosseguem fins
de interesse público, nomeadamente as IPSS’s. ----------------------Sobre está matéria, referiu que, na reunião da Câmara, do passado dia
31 de janeiro, foi feita uma proposta para regulamentar a concessão
de apoios financeiros a estes organismos. --------------------------Passados, aproximadamente, seis meses sobre a data de tal decisão,
ainda não teve acesso a tal regulamento, questionando, assim, o Senhor
Presidente da Câmara, sobre a data da sua possível aprovação. ------Por último, questionou, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, sobre o
montante e destino do apoio financeiro concedido a associação “Flor
do Tâmega”, no valor correspondente a € 27.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à interpelação feita pelo Senhor Manuel Leão, usou da
palavra o Senhor Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, prestado
os seguintes esclarecimentos: --------------------------------------1) A Câmara Municipal não dispõe de uma informação precisa sobre o
número de IPSS’s sedeadas no Concelho, tanto mais que não tem
competência para fazer tal recenseamento. --------------------------2) A Câmara Municipal promove, regularmente, reuniões com todas as
IPSS’S, do concelho, tendo em vista uma atuação concertada das suas
ações, nesta área de intervenção municipal. ------------------------3) Os subsídios atribuídos as diversas associações do Concelho, são
públicos, nos termos da Lei, sendo, devidamente, publicitados. -----4) O Regulamento referido ainda não foi apresentado pelos respetivos
serviços municipais competentes, no caso, “DDSC”. ------------------5) Os apoios concedidos à Associação “Flôr do Tâmega”, tem como
objetivo ajudar a dita associação a suportar as despesas de transporte
dos cidadãos com mobilidade condicionada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Senhor Carlos Teixeira, tendo, sumariamente,
manifestado a sua preocupação sobre as condições de vida registadas
no Centro Histórico da Cidade de Chaves. --------------------------Neste contexto, começou por registar que gosta da cidade de Chaves,
vivendo, todavia, num lugar – Centro Histórico – que está a sofrer um
surto de marginalidade, geradora de um grande desconforto, junto dos
moradores do Centro Histórico. -------------------------------------Em vista a permitir contrariar tal tendência, negativa, sobre as
condições de vida, no centro histórico, sugeriu uma maior cooperação
entre a Câmara Municipal e a Policia de Segurança Pública, sobretudo,
no que diz respeito à fiscalização das atividades nele desenvolvidas
e segurança do espaço público. --------------------------------------

F. 84
_____________________

Sobre está matéria, deu como exemplo o horário fixado para o
funcionamento das esplanadas instaladas, na Zona histórica, e, bem
assim, quanto ao período de tolerância de funcionamento dos bares,
consagrado no regulamento municipal. -------------------------------Tal regulamento deveria ser dinâmico e não estático, dando o mesmo
resposta satisfatória aos problemas, atualmente, existentes no Centro
Histórico. --------------------------------------------------------Para ilustrar a vivência degradante registada no Centro Histórico,
fundamentou a sua intervenção com a apresentação de registos
fotográficos, sobre o estado de conservação das ruas que o servem,
nomeadamente, sobre a deficiente limpeza dos resíduos sólidos urbanos
produzidos pelos bares nele instalados. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a mesma matéria, usou da palavra a Senhora Sara Barros,
reiterando as anomalias evidenciadas, no Centro histórico, pelo Senhor
Carlos Teixeira, considerando que a Câmara tem uma grande
responsabilidade na reabilitação da zona histórica, evitando a
ocorrência de episódios degradantes para a sua vivência, como aqueles
que, agora, foram mencionados. -------------------------------------Destacou, nesse sentido, a existência de vários factos que
consubstanciam a prática, na zona histórica, de ilícitos criminais,
nomeadamente, o trafego e consumo de droga e prostituição. ---------O trabalho de reabilitação da zona histórica, não pode ser feito de
forma instantânea. -------------------------------------------------Tal projeto de reabilitação deve ser desenvolvido, ao longo de muitos
anos, dando como exemplo de tal realidade, a reabilitação, com sucesso,
do centro histórico da cidade de Guimarães, no qual, existe uma
saudável convivência entre os seus moradores e as atividades
comerciais nele desenvolvidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta às interpelações feitas pelo Senhor Carlos Teixeira e
Senhora Sara Barros, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara,
tendo, sobre a matéria, prestado os seguintes esclarecimentos: -----1) A matéria de segurança do Centro histórico e ordem pública é da
exclusiva competência da PSP. --------------------------------------2) Foi realizada, na passada quarta-feira, uma reunião com os moradores
do Centro histórico, tendo, a Câmara Municipal, solicitado,
institucionalmente, a intervenção da PSP, reforçando a sua vigilância,
na zona histórica. -------------------------------------------------3) Por outro lado, perspetivam-se outras medidas administrativas que
vão permitir uma melhor convivência entre as atividades comerciais
desenvolvidas no centro histórico, particularmente, a atividade de
restauração e bebidas, e os respetivos moradores, muito concretamente,
mediante a revisão do respetivo regulamento municipal sobre o horário
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do concelho. ------4) Tal revisão será sempre sujeita a um período de discussão pública.
5) A Câmara tem vindo a aplicar todas as sanções administrativas
relacionadas com a violação do referido regulamento – Contraordenações -. ------------------------------------------------------6) O grau de qualidade das praças e ruas do centro histórico é bastante
aceitável, sendo certo, que a autarquia vem assumindo, com
regularidade, a obrigação de garantir a sua manutenção. ------------7) No entanto, no casario particular há, de facto, uma degradação do
edificado. --------------------------------------------------------8) No entanto, do ponto de vista legal, é muito complicado fazer a
reabilitação do edificado privado, sem a colaboração dos particulares
ou sem capacidade financeira pública. -------------------------------
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9) O Estado Português, deveria ter programas sérios e bem estruturados
de Reabilitação Urbana, desiderato que, ainda hoje, não se verifica.10) O Masterplan para o Centro histórico, documento cuja aprovação vai
ser, em princípio, conquistado na próxima assembleia municipal, poderá
constituir um bom instrumento para a reabilitação do centro histórico
da cidade de Chaves. -----------------------------------------------11) As preocupações espelhadas quanto a segurança do centro histórico,
se se traduzirem numa inação da PSP, poderão e deverão ser levadas ao
conhecimento do Ministério competente, no caso, Ministério da
Administração Interna. ---------------------------------------------12) Quaisquer documentos, de cariz particular, que sejam entregues
pelo cidadão Sr. Carlos Teixeira, - registos fotográficos ou outros –
para comprovar eventuais situações de desordem pública, no Centro
Histórico de Chaves, serão, oficiosamente, encaminhados para a PSP. A Câmara Municipal deliberou,
forma de minuta, nos precisos
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
com vista à sua executoriedade

por unanimidade, aprovar a acta sob a
termos do disposto no artigo 57º, do
12 de Setembro e ulteriores alterações,
imediata. ----------------------------

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião
quando eram vinte horas e vinte e cinco minutos, para constar se lavrou
a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------__________________________
__________________________

