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Nº 02 – Reunião Ordinária Pública
da Câmara Municipal
de
Chaves
Realizada
no dia 21 de janeiro
de 2013. -------------------------Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, nesta
cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do
Concelho, realizou-se a Reunião Ordinária pública da Câmara
Municipal de Chaves, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr.
Dr. João Gonçalves Martins Batista, e com as presenças dos
Vereadores Sr. Arqt. António Cândido Monteiro Cabeleira, Sr. Eng.
Nuno Artur Esteves Ferreira Rodrigues, Sr. Dr. José Fernando
Carvalho Montanha, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sr.
Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Dra. Ana Maria Rodrigues Coelho
e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento
de Coordenação Geral. ---------------------------------------------Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram quinze
horas, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente
elaborada e datada de dezasseis de janeiro do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I- INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A
ATIVIDADE MUNICIPAL. ---------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por dar conhecimento ao
Executivo Municipal sobre o seguinte assunto relacionado com a
Atividade Municipal: ----------------------------------------------Reunião de trabalho com a CCDRN - Sobre este assunto, o Senhor
Presidente da Câmara deu conhecimento, ao executivo camarário, que,
no pretérito dia 10 de janeiro, se realizou uma reunião de trabalho,
em Vila Real, com a CCRDN, onde ficou delineada a estratégia de
atuação em vista à criação da NUT III e a criação da CIM do Alto
Tâmega. -----------------------------------------------------------A formalização dos respetivos procedimentos indispensáveis à
criação, quer da NUT III, quer da CIM do Alto Tâmega, vai ser,
diretamente, assumida pela CCDRN. ---------------------------------II- ANALISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM
DO DIA, AO ABRIGO DO ARTIGO 83º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE
SETEMBRO, E ULTERIORES ALTERAÇÕES. --------------------------------O Senhor Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, e ulteriores alterações, e nos termos do
regimento em vigor, reconheça a urgência de deliberação sobre os
assuntos abaixo indicados: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – APROVAÇÃO DE ERROS E
OMISSÕES. PARA RATIFICAÇAÕ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.REALIZAÇÃO DE UMA SONDAGEM DE PESQUISA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA
TERMOMINERAL NAS TERMAS DE CHAVES. - PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE
À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. PROPOSTA PARA O REORDENAMENTO DO TRÂNSITO NO LARGO DO ARRABALDE,
DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO MUSEU DAS TERMAS ROMANAS FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR- INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENGº ABEL PEIXOTO, DE
18.01.2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRÊS
VIATURAS PARA REALIZAÇÃO TRABALHO DE CAMPO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO GERAL DE PRÉDIOS URBANOS 2012, PARA COLABORAÇÃO COM O
SERVIÇO DE FINANÇAS DE CHAVES. - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012,
DE 31 DE DEZEMBRO. - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ.
RODRIGO MOREIRA, DE 18.01.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução
dos referidos assuntos. -------------------------------------------III – ALTERAÇÃO DO HORARIO DA REALIZAÇÃO DA PROXIMA REUNIÃO DE
CAMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara propôs ao Executivo
Municipal a alteração da hora de realização da próxima reunião
ordinária, passando a mesma a ser realizada pelas 09h30m, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho. --------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta em
causa. Proceda-se à sua divulgação nos termos da Lei. -------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 07 de janeiro de 2013. -----------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. ----------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
3. FREGUESIAS
II
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
III
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
1.
LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO
USO DE PODERES DELEGADOS. INFORMAÇÃO DA DSC. PARA CONHECIMENTO. ----
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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.º1. ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO CHAVES
SOCIAL, IPSS. PROPOSTA N. 06/GAPV/2013 ----------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da Exposição de Motivos ---------------------------------------1.
Considerando que Associação Chaves Social, IPSS, pessoa
coletiva de utilidade pública, promove atividades de superior
interesse municipal; ----------------------------------------------2.
Considerando que esta Associação tem como objetivo reforçar o
apoio para a erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão
social e a promoção do desenvolvimento social; --------------------3.
Considerando
que
a
entidade
mencionada
apoia
famílias,
crianças, jovens e idosos, bem como pessoas portadoras de
deficiências e presta auxílio às populações em situações de carência
habitacional; -----------------------------------------------------4.
Considerando que esta instituição que de facto zela pela defesa
dos direitos dos cidadãos, pelo seu desenvolvimento cultural, pela
sua inserção social ou até pelo seu desenvolvimento intelectual; --5.
Considerando que, pelo carácter filantrópico que se reveste a
entidade em causa, não têm, por si só, capacidade de concretizar a
atividade que se propõem desenvolver de forma eficaz catalisadora do
esfoço humano nela despendida; ------------------------------------6.
Considerando que o apoio a conceder a esta associação servirá
para apoiar estratos sociais desfavorecidos e desenvolver atividades
de solidariedade social; ------------------------------------------7.
Considerando, por último, que no uso das competências
determinadas pelo disposto na alínea a) e b) do número 4, do artigo
64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro de 2002 pode,
legalmente, o executivo municipal deliberar sobre as formas de apoio
a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente às que
prossigam fins de interesse municipal, de natureza social e a defesa
dos direitos dos cidadãos. ----------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, sou de
submeter à aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --a)
Atribuir uma comparticipação financeira à Associação Chaves
Social, no valor de 100.000,00 (Cem mil euros); -------------------b)
Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
executivo camarário dever-se-á promover a devida publicação em
jornal local e em boletim municipal; ------------------------------c)
Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à
referida entidade; ------------------------------------------------d)
Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao
Departamento de Administração Geral para ulterior operacionalização;
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e)
A presente proposta tem cobertura orçamental através da
seguinte rubrica: 04.07.01.07 -------------------------------------Chaves, 14 de Janeiro de 2013 -------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ---------------------------------(João Gonçalves Martins Batista) ----------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a referida informação. Proceda-se em conformidade com
o teor da mesma. Notifique-se. ------------------------------------V
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1-

PLANEAMENTO

1.1. REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA
ÁREA TERMAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO DO SR. ARQT. PAULO ROXO. GABINETE
DE PROJETOS. ------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Como é consabido, este Gabinete encontra-se a elaborar o estudo
prévio relacionado com a remodelação e ampliação das piscinas
municipais localizadas na área termal de Chaves, tendo como base um
programa que nos foi transmitido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara
numa reunião realizada nestas instalações no dia 6 de junho do ano
em curso. ---------------------------------------------------------De recordar que, na referida data, o Sr. Vice-Presidente transmitiunos
orientações
no
sentido
de
se
complementar
o
programa
inicialmente previsto, ou seja, para além da remodelação e
requalificação das piscinas existentes, deveríamos também estudar a
ampliação das mesmas, mediante a criação de um novo tanque de
competição (coberto) e respectivos balneários, introdução de
bancadas para espectadores e respectivas instalações sanitárias e a
criação, a nível de esboço, de alguns tanques ar livre (piscinas
ecológicas) para banhos com águas termais, incluindo a localização
dos correspondentes balneários de apoio. --------------------------Na concepção do estudo que estamos a desenvolver, já levamos a
efeito a realização de algumas reuniões de trabalho com técnicos e
empresas especializadas e temos ainda outras agendadas, tendo em
vista a recolha e a ponderação de
soluções técnico/construtivas
que, a nosso ver, possam vir a ser consideradas como mais adequadas
à materialização do empreendimento. Por outro lado e tendo como base
o trabalho já desenvolvido, numa primeira abordagem ao custo da
obra, podemos referir um montante que se situa à volta dos
3.238.000,00 € (três milhões e duzentos e trinta e oito mil euros),
montante
este
que
não
inclui
arranjos
exteriores,
piscinas
ecológicas e respectivos balneários, assim como os trabalhos e
fornecimentos relacionados com as componentes de eletromecânica
(AVAC) e de hidromecânica, uma vez que ainda não tivemos a
oportunidade de aprofundar o diálogo e a troca de impressões que
encetamos com os técnicos do Município que, em certa medida, nos tem
prestado apoio em relação às duas últimas especialidade citadas.
Este diálogo deverá ocorrer quando o estudo prévio estiver com um
maior grau de desenvolvimento, ou seja, com soluções construtivas e
volumétricas mais consolidadas. ------------------------------------
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Dentro desta conjuntura e previamente à ultimação do estudo prévio,
entende-se como prudente submeter à consideração superior um
primeiro estudo preliminar, de modo a que este seja convenientemente
sancionado,
mais
concretamente
no
que
respeita
ao
seu
desenvolvimento programático, ocupação e aspetos estéticos. -------Por fim informa-se que, em razão das características morfológicas do
local em que a construção se insere, será de todo conveniente que
desde já se recorra à colaboração de um arquiteto paisagista, uma
vez que há aspetos relacionados com tal matéria que deverão ser
ponderados no âmbito de tal especialidade. ------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 24 de agosto de 2012 --------------------------------------(José Paulo Roxo Pires da Fonte) ----------------------------------DESPACHO DO COORDENADOR DO GABINETE DE PROJETOS, ENG. JOAO CARLOS
BOTELHO GERALDES DE 2012.08.24 ------------------------------------Visto. Concordo. Submeta-se a presente informação a competente
despacho do Sr. Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr.
Marcelo Caetano Martins Delgado. ----------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2012.08.30 -------------------------------------Visto. Concordo com o teor da presente informação. A consideração
superior ----------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.15 --------------------------------------------------------Visto. Concordo. À reunião de câmara. -----------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------1.2. PLANO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS DE
CHAVES ------------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento -------------------------------------------------As zonas rurais caracterizam-se por condições naturais e estruturais
que, na maioria dos casos, lhes conferem o estatuto de zonas
desfavorecidas. Neste âmbito torna-se imperativo captar novas formas
de competitividade, utilizando uma estratégia integrada de resolução
dos problemas locais, com vista à melhoria da qualidade de vida
desses territórios. -----------------------------------------------O desenvolvimento rural deve ser encarado igualmente como uma missão
da sociedade e não só uma tarefa que o Estado deva assegurar
isoladamente,
passando
a
sua
intervenção
sobretudo
pela
disponibilização de recursos e pelo estímulo de promoção de
iniciativas por parte da sociedade civil. É de capital importância
que os indivíduos não sejam meros utentes de serviços, mas, atores e
autores das práticas de desenvolvimento local. --------------------O Plano de Ações para o Desenvolvimento dos Territórios Rurais de
Chaves constitui um conjunto de intenções a implementar no âmbito do
desenvolvimento rural, orientado numa base de proximidade às
populações, visando contribuir para o desenvolvimento comunitário
através da ativação de respostas orientadas para a facilitação do
acesso à informação e serviços de apoio social, incentivo à
diversificação das atividades económicas no meio rural e promoção de
atividades culturais. ----------------------------------------------
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Pretende-se que este projeto seja um programa aberto, que é lançado
com um conjunto de medidas e ações iniciais, sem prejuízo de se
preverem no futuro, em função das necessidades e da avaliação dos
resultados, novas propostas. Este projeto encontra-se organizado em
quatro setores, que agrupam as diferentes ações nas vertentes de
desenvolvimento social, agro-económico, turístico e cultural. -----II – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Face ao exposto, submeto à consideração de V. Exa. a seguinte
proposta: ---------------------------------------------------------a)
Aprovação do Plano de Ações para o Desenvolvimento dos
Territórios Rurais de Chaves, nos termos propostos cuja memória se
anexa a esta informação; ------------------------------------------b)
Propõe-se ainda, que a mesma seja posteriormente colocada a
discussão pública e levado, ainda, ao conhecimento da seguintes
entidades:: Grupos Municipais da Assembleia Municipal, Conselho
Municipal de Desenvolvimento Económico e Social, ACES - Agrupamento
de Centros de Saúde do Alto Tâmega, ACISAT - Associação Empresarial
do Alto Tâmega, ADRAT - Associação de Desenvolvimento do Alto
Tâmega, Flavifomento - Associação para o Fomento e Desenvolvimento
Sustentável
do
Município
de
Chaves,
Cooperativas
Agrícolas,
Associação Chaves Social, Delegação da Cruz Vermelha de Chaves e aos
órgãos de comunicação social. -------------------------------------Chaves, 15 de janeiro de 2013 -------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------(Cristiana Morais) ------------------------------------------------Em Anexo: Plano de Ações para o Desenvolvimento dos Territórios
Rurais de Chaves --------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA DR. JOAO BATISTA DE
2013.01.16 --------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------1.3. PROJETO DA OBRA DE REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO DE OUTEIRO SECO - LOCAL: FREGUESIA DE OUTEIRO SECO - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENGº ABEL
PEIXOTO, DE 15.01.2013 -------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------Face à necessidade implementar medidas que promovam a segurança na
circulação
rodoviária
e
pedonal
no
cruzamento
existente
na
confluência da Estrada Municipal n.º506 (Chaves/Vilarelho da Raia)
com o Caminho Municipal n.º1060 (Outeiro Seco/Vila Verde da Raia) e
atendendo às necessidades de mobilidade e de acessibilidade na área
objeto da intervenção, os serviços técnicos desta Divisão procederam
à elaboração de um projeto para a implementação de uma rotunda de
nível. ------------------------------------------------------------2. ENQUADRAMENTO ---------------------------------------------------
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2.1. Tendo por base o diagnóstico efetuado e o levantamento
topográfico elaborado pelos serviços de topografia desta Câmara
Municipal, estes serviços entendem que se trata de um entroncamento
que, com a entrada em serviço do “Nó Chaves-Norte” da A24 e do
Parque Empresarial de Chaves, sofreu um significativo aumento do
volume de tráfego de passagem, e que, atualmente, apresenta já
bastantes pontos de conflito, originados pelos seguintes fatores: -- A falta de visibilidade nos ramos de entrada; -------------------- As viragens à esquerda; ------------------------------------------ O desencontro dos eixos dos arruamentos afluentes; --------------- A coexistência no mesmo espaço de tráfego de passagem, tráfego de
acesso puramente local e trânsito pedonal; ------------------------- Etç.-------------------------------------------------------------2.2. Neste contexto, de acordo com o “Regulamento de Sinalização e
Trânsito”, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de
Outubro, com o “Código da Estrada”, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º44/2005 de 23 de Fevereiro, e com o “Regulamento
Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais”, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º
23/95 de 23 de Agosto, propõe-se a implementação das seguintes
medidas/ações, representadas nas peças desenhadas em anexo, cujo
encargo global se estima que possa ascender a 115.751,17€: -------- Reconfiguração geométrica do entroncamento existente, através da
construção de um cruzamento do tipo rotunda nivelada; -------------- Construção de passadeiras e respetivas rampas de acesso aos
passeios; ---------------------------------------------------------- Reabilitação parcial dos pavimentos dos ramos de acesso; --------- Reformulação da sinalização de código e da sinalização direcional;
- Criação de locais para a paragem dos Transportes Urbanos de
Chaves; ------------------------------------------------------------ Reconstrução da rede de drenagem de águas pluviais; -------------- Reconstrução da rede de infraestruturas elétricas e de iluminação;
- Etç. ------------------------------------------------------------3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------Face ao exposto, em coerência com as razões de direito e de facto
acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a
seguinte estratégia procedimental: --------------------------------3.1. Que se submeta a presente proposta a Reunião de Câmara, tendo
em vista a obtenção da competente aprovação do projeto de execução
da obra de “Reformulação do Cruzamento de Outeiro Seco”, por parte
do Executivo Municipal; -------------------------------------------3.2. Caso a presente proposta venha a merecer homologação por parte
do Executivo Municipal, deverá a mesma transitar para as seguintes
unidades orgânicas: ------------------------------------------------ Unidade Flexível de 3.º Grau de Obras Públicas, remetendo-se para
o efeito cópia do projeto de execução em anexo, a fim de serem
encetados todos os procedimentos tendentes à execução da obra; ----- Gabinete de Notariado e Expropriações, remetendo-se para o efeito
cópia do capítulo das expropriações, a fim de serem encetados todos
os procedimentos tendentes à permuta ou à aquisição das parcelas de
terreno necessárias para a implantação da rotunda. ----------------À consideração do chefe da DOTDU ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 15.01.2013. ------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.
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Assim, para os fins preconizados na mesma, propõe-se ao Senhor
Diretor de Departamento de Coordenação Geral que profira despacho no
seguinte sentido:--------------------------------------------------(i) Submeter a informação à consideração do Senhor Vereador Arqº
Castanheira Penas para sancionar a proposta de decisão em causa; --(II) Merecendo esta acolhimento por parte do Senhor Vereador, deverá
a mesma submetida a reunião de câmara para deliberação em
conformidade com o preconizado. -----------------------------------(III) Após deliberação do executivo, deverá encaminhar-se o processo
para Unidade Flexível de 3.º Grau de Obras Públicas e para o
Gabinete de Notariado e Expropriações para operacionalização dos
procedimentos indicados. ------------------------------------------À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação
Geral -------------------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA DE
2013.01.16 --------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------1.4. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO URBANO, DA ARQ. ANA ISABEL AUGUSTO, DE 18.01.2013 -Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I.
Enquadramento ------------------------------------------------1.
A “Elaboração do Masterplan, dos Documentos Estratégicos e
Projectos das Unidades de Intervenção”, doravante designado por
Masterplan, materializa uma das ações incluídas no programa
estratégico “CHAVES MONUMENTAL - Valores Culturais e Patrimoniais”,
aprovada no âmbito do Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema
Urbano, pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional
Norte, em 16 de julho de 2009. ------------------------------------2.
Tal como é sabido, a área objeto 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 respetivas ações de sensibilização. ---------4.
O Relatório #1 – Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana, documento destinado a dar resposta à 1ª fase da prestação de
serviços, já mereceu a aprovação por parte do órgão executivo
municipal em sua reunião realizada em 10-12-2012. ------------------
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5.
A proposta de Delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana
(sumariamente designada por ARU) deve ser devidamente fundamentada e
ter o conteúdo documental seguidamente traduzido, de acordo com o
preconizado no nº 2 do artigo 13º da Lei nº 32/2012, de 14 de agosto
(Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – doravante designado por
RJRU): ------------------------------------------------------------a)
Memória descritiva e justificativa, que inclua os critérios
subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos
estratégicos a prosseguir; ----------------------------------------b)
A planta com a delimitação da área abrangida; ----------------c)
O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos
municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º (Efeitos)1. ------6.
Tendo em vista a aprovação da proposta de Delimitação da Área
de Reabilitação Urbana do centro histórico de Chaves por parte do
órgão competente para o efeito (Assembleia Municipal de Chaves), com
base no documento previamente elaborado e aprovado em reunião da
câmara municipal realizada em 10-12-2012, apenas faltava proceder à
definição
e
fundamentação
do
quadro
dos
benefícios
fiscais
associados aos impostos municipais sobre o património, nos termos da
alínea a) do artigo 14º. -----------------------------------------7.
É pois, neste sentido, que surge este documento de síntese
designado por “Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana do Centro Histórico de Chaves” que visa dar cumprimento ao
preconizado nos artigos 13º e 14º do RJRU. ------------------------8.
Recorda-se
que
a
proposta
de
Delimitação
da
Área
de
Reabilitação Urbana é a que consta da figura seguinte: -------------

1

A delimitação de uma área de reabilitação urbana “obriga à
definição, pelo município, dos benefícios fiscais associados aos
impostos municipais sobre o património, designadamente o imposto
municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação
aplicável;” --------------------------------------------------------
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9.
Da análise da proposta de Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana e do confronto com o limite do centro histórico definido na
proposta
do
Plano
de
Salvaguarda,
resultam
como
principais
alterações as seguintes: ------------------------------------------a)
Exclusão de áreas de expansão urbana a norte (operações de
loteamento urbano em curso) e urbanizações mais recentes (nordeste)
– frentes urbanas da Av. Dr. António Granjo e Av. Miguel Torga e
ainda o troço norte da Rua das Longras; ---------------------------b)
Exclusão de toda a envolvente à rotunda do Monumento, do
Cemitério Municipal de Chaves e envolvente imediata (principalmente
troço norte da Av. dos Bombeiros Voluntários), por forma a não
quebrar a harmonia tipológica e arquitetónica do tecido edificado da
malha urbana mais antiga da cidade; -------------------------------c)
Exclusão da Alameda e Jardim do Tabolado e envolvente edificada
a norte, pelo facto de se registar a presença de elementos
arquitetónicos dissonantes e pouco relacionados com a identidade do
centro histórico da cidade; ---------------------------------------10. No que respeita ao quadro de benefícios fiscais associados ao
IMI
e
IMT
para
ações
de
reabilitação
urbana
localizadas
especificamente em ARU e iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que
se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020 (condições sine
qua non), propõe-se o seguinte: -----------------------------------a)
Incentivos fiscais associados ao IMI: ------------------------É estipulado no número 7, do Artigo 71º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF) aprovado pelo DL nº 215/89, de 1 de julho e ulteriores
alterações,
que
“os
prédios
urbanos
objecto
de
acções
de
reabilitação são passíveis de isenção de IMI por um período de cinco
anos,
a
contar
do
ano,
inclusive,
da
conclusão
da
mesma
reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco
anos”. ------------------------------------------------------------b)
Incentivos fiscais associados ao IMT: ------------------------O mesmo Artigo 71º do EBF estipula no número 8 que “são isentas do
IMT as aquisições de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio
urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na
primeira
transmissão
onerosa
do
prédio
reabilitado,
quando
localizado na Área de Reabilitação Urbana”. -----------------------Importa, ainda, fazer referência a um outro incentivo fiscal
decorrente da aprovação de uma ARU em sede de Assembleia Municipal:
o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). -----------------------c)
Incentivos fiscais associados ao IVA: ------------------------De acordo com o Código do Imposto sobre o Valor Acrescendo, mais
concretamente em concordância com o Artigo 18º do CIVA (e da verba
2.23 da Lista I anexa ao CIVA), será aplicada a taxa reduzida de 6%
de IVA em “empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em
diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos
localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de
recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das
sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos
legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação
de reconhecido interesse público nacional”.» ----------------------II.
Considerações do parecer -------------------------------------1.
Considerando que a Proposta de Delimitação da Área de
Reabilitação Urbana contém todos os elementos definidos no nº 2 do
artigo 13º da Lei nº 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; --------------------------------------
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2.
Considerando que a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana:
a)
Obriga à definição, pelo município, dos benefícios fiscais
associados
aos
impostos
municipais
sobre
o
património,
designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos
termos da legislação aplicável; -----------------------------------b)
Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus
e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o
direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à
reabilitação
urbana,
nos
termos
estabelecidos
na
legislação
aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos
ao património cultural. -------------------------------------------III.
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 da Delimitação da Área
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 quadro de benefícios fiscais
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
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), sob proposta da
câmara municipal, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 13º da
Lei nº 32/2012, de 14 de agosto (RJRU); ---------------------------c)
Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, deverão
ser subsequentemente promovidos os seguintes procedimentos, para
cumprimento dos nos 4 e 5, ambos do artigo 13º do RJRU: -----------›
Publicação de Aviso na 2ª série do DR e divulgação na página
eletrónica do município; ------------------------------------------›
Simultaneamente com o envio para publicação do Aviso citado,
deverá ser remetido ao Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, I.P, por meios eletrónico, o ato de aprovação da delimitação
da ARU. -----------------------------------------------------------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, 18 de Janeiro de 2013 -------------------------------------A Técnica Superior, -----------------------------------------------Ana Isabel Augusto, Arq.ª -----------------------------------------Em Anexo: Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do
centro histórico de Chaves ----------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
DESENVOLVIMENTO URBANO, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 15.01.2013. ------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.
Tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em causa, propõe-se
ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo
Delgado, que profira despacho conducente à adoção da seguinte
estratégia procedimental: -----------------------------------------1- Submeter a proposta de aprovação da Delimitação da Área de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves à consideração do
Senhor Vereador, Arqº Castanheira Penas, para ser sancionada e

F. 125
_____________________

subsequentemente submetida à próxima reunião do Executivo Municipal,
tendo em vista a obtenção da competente aprovação; ----------------2Caso 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
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), sob proposta da
câmara municipal, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 13º do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana; ---------------------------3Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, deverão
ser subsequentemente promovidos os seguintes procedimentos: -------a)
Publicação de Aviso na 2ª série do DR e divulgação na página
eletrónica do município; ------------------------------------------b)
Simultaneamente com o envio para publicação do Aviso citado,
deverá ser remetido ao Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, I.P, por meios eletrónico, o ato de aprovação da delimitação
da ARU. -----------------------------------------------------------4Por último, deverá promover-se a notificação das deliberações
que vierem a ser praticadas à equipa autora do estudo para os
devidos efeitos. --------------------------------------------------À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação
Geral -------------------------------------------------------------Chaves, 18 de Janeiro de 2013 -------------------------------------O Chefe de Divisão ------------------------------------------------(Rodrigo A. L. Moreira, Arqº) -------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.18--------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ---------------------A deliberação que vier a ser adotada, sobre a matéria, pelos órgãos
municipais competentes, no caso, Câmara Municipal e Assembleia
Municipal,
deverá
ponderar
e,
eventualmente,
reconhecer
a
consagração da isenção do pagamento de taxas urbanísticas e de taxas
de ocupação de via pública, relativamente a todas as operações
urbanísticas contextualizadas no âmbito do programa de reabilitação
urbana, com projecção na área de intervenção constante da proposta
em apreciação. ----------------------------------------------------No caso da isenção das taxas de ocupação de via pública, tal regime
execional dever-se-á circunscrever ao prazo inicial de validade do
ato de aprovação da operação urbanística – licença administrativa ou
comunicação prévia - que lhe deu suporte administrativo -, sem
quaisquer prorrogações adicionais.---------------------------------Tais isenções deverão ser perspetivadas como um incentivo concedido
pela Administração Municipal à realização de ações de reabilitação
urbana
do
Património
edificado,
por
parte
dos
respetivos
particulares/promotores, para além dos benefícios fiscais constantes
da proposta. ------------------------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE
2013.01.18 --------------------------------------------------------Visto. Concordo. A reunião de câmara para deliberação -------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO
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3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO
USO DE PODERES DELEGADOS, DR. JOÃO BATISTA. -----------------------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.º2. ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR, EM REGIME DE
TEMPO INTEIRO, NO USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQT. CARLOS AUGUSTO
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.º3. ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------3.3. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO CHEFE DE DIVISÃO DE
GESTÃO URBANISTICA E TERRITORIAL, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, NO USO DE
PODERES SUBDELEGADOS. ---------------------------------------------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.º4. ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------3.4. ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OFICINA, PEDIDO DE
APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES – ROGÉRIO MAGALHÃES SANTOS –
LUGAR DO CANEIRO, FREGUESIA DE MADALENA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL DA SR.ª ENG.ª BRANCA FERREIRA,
DATADA DE 03.01.2013 ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1.-INTRODUÇÃO------------------------------------------------------O Sr.º Rogério Magalhães dos Santos, apresenta sob requerimento n.º
2739/12, referente ao processo n.º 184/12, pedido de licenciamento,
com vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação,
consubstanciada, na regularização das obras de alteração2 de imóvel
(Lic.ª inicial.º 550/90 e alt. lic.ª 131/12), destinado a prestação
de serviços – (“Oficina de automóveis”)- 2 frações, situado no lugar
do Caneiro, freguesia da Madalena no concelho de Chaves.-----------LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------------2

«Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das
características físicas de uma edificação existente ou sua fracção,
designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de
revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de
implantação ou da cércea; ------------------------------------------
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De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 3 000.00 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 616 e descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 363/20090525, da freguesia da Madalena.--ANTECEDENTES ------------------------------------------------------O imóvel possui os seguintes antecedentes: ------------------------- Licença construção n.º 550/90, para legalização da construção de
uma “oficina de serralharia mecânica” com a área de 331.96 m2;------Alterações
lic.ª
de
construção
n.º
131/12,
referente
á
regularização das obras de alteração e ampliação de um imóvel
destinado a prestação de serviços (“Oficina de automóveis”), com
aumento da área bruta de construção de 190.00 m2; ------------------ Autorização de Utilização n.º 127/12, para prestação de serviços“Oficina de automóveis”; ------------------------------------------INSTRUÇÃO DO PEDIDO -----------------------------------------------O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 11 da
Portaria 232/2008 de 11 de Março (com exceção do plano de
acessibilidades), e de acordo com o art.º 13 do Regulamento
Municipal de Urbanização e de Edificação, designadamente: ---------- Certidão da conservatória do registo predial; -------------------- Planta de localização, com a indicação precisa do local onde se
pretende executar a obra; ------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- Calendarização da execução da obra; ------------------------------ Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura e especialidades, quanto ao cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1:250; --------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; ------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- Desenho de alterações; ------------------------------------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto georeferênciadas;-- Projetos de especialidades; -------------------------------------2.- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------NO REGIME JURÍDICO -----------------------------------------------O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto na
alínea c) do n.º 2 art.º43 do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado
pelo Dec.- Lei 26/2010 de 30 de Março, por se tratar de obras de
alteração em área não abrangida por operação de loteamento, estando
deste modo sujeito a licença administrativa. ----------------------NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------O terreno tem na sua totalidade 3 000.00 m2 (segundo prova documental
– Certidão da Conservatória do Registo Predial) e está inserido em
dois espaços distintos: em espaço de classe 4, espaços agrícolas e
florestais, subcategoria 4.2.B – espaços Agrícolas Condicionados
(RAN+REN) e em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável –
3

Artigo 4.º - Licença ---------------------------------------------1 — A realização de operações urbanísticas depende de prévia
licença, nos termos e com as exceções constantes da presente secção.
2 — Estão sujeitas a licença administrativa: ----------------------c) As obras de construção, de alteração e de ampliação em área não
abrangida por operação de loteamento; ------------------------------
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categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves, de acordo com as
plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal; ----------------Segundo a planta de condicionantes n.º47 A, sobre parte do terreno
impedem restrições/servidões de utilidade pública, designadamente:-– Restrição relativamente á classificação do solo de acordo com a
sua capacidade de uso – parte do solo possui aptidões e
características mais adequadas á atividade agrícola e ecológica; --PARECER INTERNO ---------------------------------------------------Foi solicitado parecer ao Eng.º Baltazar, sobre as infraestruturas
hidráulicas, o qual, emite parecer favorável datado de 2012-12-27,
que se deve dar conhecimento ao requerente; -----------------------PROJETOS DE ESPECIALIDADES ----------------------------------------O processo está instruído de acordo com o n.º 5 do art.º11 da
Portaria 232/2008 de 11 de Março, designadamente: ------------------ Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- Recibo da luz; --------------------------------------------------- Recibo do telefone; ---------------------------------------------- Projeto de arranjos exteriores; ---------------------------------- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- Projeto acústico; ------------------------------------------------ Ficha de Segurança contra incêndio; -----------------------------3.- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER -------------------------------------Da análise do projeto apresentado constata-se que: ----------------O imóvel que se pretende alterar, é uma preexistência, pelo facto de
estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na
alínea b) do n.º 1 do art.º 54 do Regulamento do Plano Diretor
Municipal; --------------------------------------------------------O artigo 60 do Decreto-Lei 555/99 e Ulteriores Alterações, consagra
o princípio geral denominado como “princípio da proteção do
existente” o qual decorre da não retroatividade das leis. Neste
contexto, e de acordo com o n.º 2 do art.º 605 do mesmo diploma a
4

Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------1
Para
efeitos
do
presente
Regulamento
consideram-se
preexistências as atividades, explorações, instalações, edificações,
equipamentos ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de
entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento
qualquer das seguintes condições: ---------------------------------a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos
termos da lei; ----------------------------------------------------b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade
competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as
respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado
ou sido revogadas ou apreendidas. ---------------------------------5
Artigo 60.º -Edificações existentes -----------------------------1 — As edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as
utilizações respetivas não são afetadas por normas legais e
regulamentares supervenientes. ------------------------------------2 — A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de
reconstrução ou de alteração das edificações não pode ser recusada
com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à
construção originária desde que tais obras não originem ou agravem
desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a
melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação.3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a lei pode
impor condições específicas para o exercício de certas atividades em
edificações já afetas a tais atividades ao abrigo do direito
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«concessão de licença ou autorização para a realização de obras de
alteração não pode ser recusada com fundamento em normas legais ou
regulamentares supervenientes á construção originária, desde que
tais obras não originem ou agravem desconformidade com as normas em
vigor ou tenham como resultado a melhoria das condições de segurança
e de salubridade da edificação; -----------------------------------As alterações propostas pelo requerente, prendem-se com a divisão do
imóvel licenciado ao abrigo das licenças supra citadas, criando 2
frações autónomas, destinadas a prestação de serviços. Há ainda
modificações ao nível de vãos e compartimentação interior; --------Com as alterações propostas, não há aumento da área bruta de
construção,
nem
de
implantação,
relativamente
á
edificação
preexistente. O imóvel mantém o uso preexistente, ou seja, de
“serviços”,
mudando
unicamente
o
número
de
frações
e
a
compartimentação interior, de forma a dotar as duas frações de
espaços necessários ao uso previsto; ------------------------------4.- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------Propõe-se a aprovação do projeto de alterações (arquitetura),
apresentado sob requerimento n.º 2739/12. -------------------------São apresentados com o requerimento inicial, todos os projetos de
especialidades exigíveis, nos termos da lei, pelo que se propõe, o
licenciamento das alterações do imóvel, destinado a prestação de
serviços (2 frações) - “Oficina de automóveis”. -------------------Em conformidade com o previsto pelo parágrafo 4.º, do art.º 20 do
Dec.- Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro e ulteriores alterações,
dispõe o requerente de um prazo de um ano para apresentar nestes
serviços os elementos constantes do art.º 3, n.º 1 da Portaria 216E/2008 de 3 de Março e Despacho n.º 40/GAPV/2007, para que se possa
emitir o respetivo alvará de licença de construção, nomeadamente:--- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela
direção técnica da obra; ------------------------------------------- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ Plano de segurança e saúde; -------------------------------------Deve ainda apresentar, plano de acessibilidades e retificar a
confrontação a Nascente, constante da Certidão da Conservatória do
Registo Predial; -------------------------------------------------À Consideração Superior. -----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL,
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 15.01.2013: ------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.----------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR MUNICIPAL, ARQTO. CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA
PENAS, DATADO DE 16.01.2013.---------------------------------------Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. -------------

anterior, bem como condicionar a execução das obras referidas no
número anterior à realização dos trabalhos acessórios que se mostrem
necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade
da edificação. -----------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a referida informação. Proceda-se em conformidade com
o teor da mesma. Notifique-se. ------------------------------------3.5. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA, APRESENTAÇÃO DE
ELEMENTOS – MANUEL GOMES DE CASTRO E FILHOS, LDA. – QUINTA DO
PÓPULO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE
GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL, DO SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI,
DATADA DE 11.01.2013 ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------1.1-Através do requerimento registado no anteriormente designado
Departamento de Planeamento e de Desenvolvimento com o nº 473/11, em
21-02-2011, a requerente apresentou os projetos de execução
inerentes às obras de urbanização para construção do edifício
destinado a habitação coletiva e comércio, sito na Quinta do Pópulo,
freguesia de Santa Maria Maior. -----------------------------------Em anexo ao requerimento supra referido, a interessada apresentou o
projeto de Arruamentos e Pavimentações, rede de Abastecimento de
água, redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais e
Valorização Paisagística. -----------------------------------------1.2-Sob o requerimento registado no Departamento de Coordenação
Geral, adiante designado DCG, com o nº 2154/12, de 17-09-2012, a
interessada apresentou os seguintes elementos: ---------------------Novo projeto de Telecomunicações. --------------------------------Projeto de Rede de Rega para os Espaços Verdes criados com a
presente operação urbanística; -------------------------------------Aditamento ao Projeto de Abastecimento de Água e de Drenagem de
Águas Residuais Domésticas e Pluviais (Vala tipo
das diversas
infraestruturas e novo Mapa de Medições e Orçamento). -------------1.3-Sob o requerimento registado
no DCG
com o nº 2540/12, a
requerente apresenta as declarações da Ordem dos Engenheiros
Técnicos, para completarem a instrução dos projetos de Eletricidade
e de Telecomunicações, da autoria do Engº Elísio Santos Louçano e
dos projetos de execução inerentes ás obras de urbanização, para
implementação desta operação urbanística. -------------------------1.4-Mediante o requerimento registado no DCG, com o nº 2884/12 em
21-12-2012, a interessada sendo titular da licença de construção nº
154/10, apresenta projeto de alterações ao projeto de arquitetura
aprovado, com a apresentação dos seguintes elementos:---------------Declaração da Ordem dos Arquitetos, certificando que o Arqtº Marco
Lívio Fernandes Pimparel se encontra inscrito naquela associação
pública profissional. ----------------------------------------------Termos de responsabilidade do arquiteto supra referido, na
qualidade de coordenador e de
autor do projeto de alterações ao
projeto de arquitetura aprovado. -----------------------------------Memória Descritiva. -----------------------------------------------Peças desenhadas nº 01 à nº 25. ----------------------------------2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------No alvará de obras de construção nº 154/10, de 28-09-2010, encontrase cominado o prazo inicial para conclusão das obras de quatro anos,
a partir da data da sua emissão. ----------------------------------Neste contexto, as obras de construção do edifício destinado a
habitação coletiva e comércio, que incidiram sobre o prédio urbano
inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior sob o
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artigo 57º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves
com o nº 1161/20081212, deverão ser concluídas até 28 de setembro de
2014.--------------------------------------------------------------3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NO RJUE ------------------------------De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº
555/99, de 16/12, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de
30/3, a requerimento do interessado podem ser alterados os termos e
condições da licença.----------------------------------------------De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 83º, conjugado com o
artigo 35º, ambos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na redacção
dada pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30/3, podem ser realizadas em
obra alterações ao projecto, mediante comunicação prévia, desde que
essa comunicação seja efectuada com a antecedência necessária para
que
as
obras
estejam
concluídas
antes
da
apresentação
do
requerimento a que se refere o nº 1 do artigo 63º do diploma legal
acima referido. ---------------------------------------------------4-PARECER----------------------------------------------------------4.1-O projeto de
alteração ao projeto de arquitetura, apresentado
sob o requerimento registado com o nº 2884/12, encontra-se
acompanhado com o termo de responsabilidade a que se refere o nº 1
do artigo 10º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30/03, sendo o mesmo
passível de merecer parecer favorável. ----------------------------O projecto de arquitetura agora apresentado não prevê aumento da
área bruta de construção. -----------------------------------------4.2-O projeto de Valorização Paisagística apresentado sob o
requerimento registado com o nº 473/11, completado com
a rede de
Rega apresentada sob o requerimento nº 2154/12 já se encontra
acompanhado do parecer favorável condicionado emitido pela Divisão
de Desenvolvimento Sustentàvel, Turismo e Cooperação, datado de 2311-2012. ----------------------------------------------------------4.3-O projeto de
Telecomunicações, apresentado sob o requerimento
registado com o nº 2154/12, obteve o parecer favorável da Divisão
de Recursos Operacionais, datado de 29-11-1012.-------------------4.4-O projeto de Arruamentos e Pavimentações já se encontra
acompanhado do novo mapa de medições e orçamento apresentado sob o
requerimento nº 2154/12, sendo o mesmo passível de merecer parecer
favorável. --------------------------------------------------------4.5-Os projetos de execução inerentes à
rede de Abastecimento de
água e redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais,
apresentados sob o requerimento 473/11,
foram completados com os
respetivos aditamentos apresentados sob o requerimento nº 2154/12,
encontrando-se os mesmos acompanhados com o parecer favorável do Srº
Engº Artur Baltazar, de 11-01-2013.--------------------------------4.6-Todos os projetos de especialidades e de execução inerentes às
obras de urbanização necessárias à construção do edifício em fase de
construção na Quinta do Pópulo, encontram-se acompanhados com os
respetivos
termos
de responsabilidade a que se refere o nº 1 do
artigo 10º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30/03, sendo os mesmos
passíveis de merecer parecer favorável. --------------------------5-PROPOSTA --------------------------------------------------------Face ao acima exposto, propõe-se o deferimento dos projetos de
alteração ao projeto de arquitetura
e
de todos os
projetos de
especialidades aprovados, bem como dos projetos
de execução
inerentes às obras de urbanização necessárias à implementação do
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edifício supra referido, nos termos do disposto no nº 1 do artigo
83º do diploma legal acima referido. ------------------------------À Consideração Superior. ------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL,
SR. ARQ.º ANTÓNIO MALHEIRO, DE 15.01.2013: ------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria.-----------------------À Consideração Superior.------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR MUNICIPAL, ARQTO. CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA
PENAS, DATADO DE 16.01.2013.---------------------------------------Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. -----------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a referida informação. Proceda-se em conformidade com
o teor da mesma. Notifique-se. ------------------------------------VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1- URBANIZAÇÃO
1.1. REMODELAÇÃO URBANÍSTICA E TECNOLÓGICA DA ÁREA TERMAL – 1ª. FASE
(JARDIM DO TABOLADO) – RECEÇÃO DEFINITIVA -------------------------Foi presente a informação nº 02/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----Enquadramento------------------------------------------------------•
A Câmara Municipal de Chaves abriu por anúncio publicado no
diário da república, III série, nº97 de 24 de Abril de 2004,
concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada
“Remodelação Urbanística e Tecnológica da Área Termal – 1ª Fase
(Jardim do Tabolado).----------------------------------------------•
De harmonia com deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 19 de Setembro de 2004, o Municipio de Chaves
adjudicou à empresa “Norasil, Sociedade de Construção Civil, S.A.” a
execução da referida empreitada. ----------------------------------•
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de
assinatura do competente contrato administrativo de obras públicas
aos 12 dias do mês de agosto de 2004. Face ao valor dos encargos
assumidos pelo aludido contrato administrativo, foi o mesmo sujeito
ao controlo prévio da legalidade da despesa envolvida por parte do
Tribunal de Contas, tendo sido obtida a necessária declaração de
conformidade em 29 de Setembro de 2004. ---------------------------•
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada
pela firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2.227 000,002€ (dois
milhões, duzentos e vinte e sete mil euros), acrescido do valor do
I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes
condições: --------------------------------------------------------•
Tipo de empreitada: Preço global------------------------•
Prazo de execução da obra: 240 dias a contarem da
consignação dos trabalhos-------------------------------------------
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•
Auto de consignação: 3 de Setembro de 2004--------------•
Foi efetuado o 1º adicional ao contrato da empreitada
(trabalhos de arqueologia), presente em reunião de câmara de 17 de
Janeiro de 2005, pelo valor de 16 870,00€ (IVA não incluído).------•
Foi efetuado o 2º adicional ao contrato da empreitada
(trabalhos diversos), presente em reunião de câmara de 16 de Maio de
2005, pelo valor de 157 137,95€ (IVA não incluído).----------------•
Foi presente em reunião de câmara do dia 2 dezembro de 2005, a
lista de erros e omissões com o valor de 31 615,33€ (IVA não
incluído).---------------------------------------------------------•
Foi presente em reunião de câmara de 19 de Janeiro de 2006 o 3º
adicional ao contrato da empreitada, no valor de 103 363,06€ (IVA
não incluído). ----------------------------------------------------•
Foi efetuada a receção provisória de todos os trabalhos aos 20
dias do mês de dezembro de 2006. ----------------------------------•
Encontrando-se decorridos mais de cinco anos após a receção
provisória obra, a empresa adjudicatária vem solicitar a Receção
Definitiva dos trabalhos. -----------------------------------------II – Fundamentação-------------------------------------------------Em resposta ao solicitado, foi efetuada uma visita à obra no dia
19/01/2012, tendo-se verificado existirem algumas anomalias que
ficaram registadas na Informação/proposta nº21/2012 de 25/01/2012.-Aos 03 dias do mês de janeiro de dois mil e treze, foi efetuada nova
vistoria, comparecendo no local os responsáveis pela fiscalização da
obra, na presença do representante do empreiteiro e nos termos do
disposto do n.º1 artigo n.º 227 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, procederem à vistoria dos trabalhos executados, tendo-se
concluído que os trabalhos se encontram executados de acordo com o
projeto, caderno de encargos e demais elementos técnicos, não
apresentando anomalias resultantes de defeitos de execução.--------III – Da Proposta em Sentido estrito-------------------------------Face ao exposto, propõe-se: ---------------------------------------1 – Que seja feita a Receção Definitiva da obra; -----------------2 – Que, de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do Decretolei nº 59/99 de 2 de Março, sejam extintas as garantias bancárias e
seja agendada a presente proposta para a próxima reunião ordinária
do Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente
aprovação. --------------------------------------------------------3 – Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por
parte do órgão executivo-------------------------------------------3.1) Se oficie os respetivos Bancos, no sentido de libertar as
seguintes garantias bancárias: ------------------------------------•
Nº 125-02-0844703, no BCP de 16/08/2005, no montante de
84.639,35€; -------------------------------------------------------•
Nº 125-02-0911006, no BCP de 09/12/2005, no montante de
1.580,77€; --------------------------------------------------------•
Nº 125-02-0941652, no BCP de 06/02/2006, no montante de
5.168,15€; --------------------------------------------------------•
Nº 2506/000812/3/93, na CGD de 11/09/2007, no montante de
843,50€; ----------------------------------------------------------•
Nº 2506/000811/5/93, na CGD de 11/09/2007, no montante de
7.856,90€; --------------------------------------------------------•
Nº 2506/000810/7/93, na CGD de 11/09/2007, no montante de
140.647,19€; -------------------------------------------------------
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•
Nº2506.001672.993, na CGD de 28/04/2009, no montante de
13.920,33€ --------------------------------------------------------À consideração superior--------------------------------------------Chaves, 08 de janeiro de 2013--------------------------------------A técnica Superior-------------------------------------------------(Maria Madalena Sousa Durão Branco)--------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA
RODRIGUES, DE 2013.01.09.------------------------------------------Concordo com a presente informação, que satisfaz os requisitos
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.--DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------1.2. REABILITAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DO ARRABALDE E DAS RUAS 25 DE
ABRIL, SOL, CÂNDIDO DOS REIS E TRAVESSA CÂNDIDO DOS REIS. –
REEMBOLSO DE QUANTIAS RETIDAS E CANCELAMENTO DE SEGURO CAUÇÃO -----Foi presente a informação nº 07/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----Enquadramento------------------------------------------------------1.
A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público tendo como
objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação Urbanística do
Largo do Arrabalde e das Ruas 25 de Abril, Tabolado, Sol, Cândido
dos Reis e Travessa Cândido dos Reis”. ----------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária, do dia 15 de dezembro
de 2003, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros
Empreitadas, S.A.” a execução da referida empreitada. -------------3.
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de
assinatura do competente contrato administrativo de obras públicas
aos 22 dias do mês de janeiro de 2004. ----------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada
pela firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.779.872,30€ (Um
milhão setecentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta e dois
euros e trinta cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal
em vigor, importando destacar as seguintes condições: -------------•
Tipo de Empreitada: Série de Preços;--------------------•
Prazo de execução da obra: 300 dias, a contar da
consignação dos trabalhos. ----------------------------------------II – Fundamentação-------------------------------------------------1.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada
foi celebrado 02 de fevereiro de 2004; ----------------------------2.
O Auto de Receção Provisória foi efectuado em 10 de Setembro
de 2007; ----------------------------------------------------------3.
A empresa adjudicatária em 30 de Novembro de 2004, veio
através de requerimento registado sob o nº 18282/2004, solicitar o
reembolso das importâncias retidas como garantia nos autos de
medição do nº 1 ao nº 8, no valor de 30.914,40 euros, em
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substituição de Seguro Caução nº 7440415614099, da Mapfre Caucion Y
Credito, Compañia Internacional de Seguros, S.A., e que foi
deliberado em reunião ordinária do dia 20 de Dezembro de 2004,
conceder o reembolso; ---------------------------------------------4.
Tendo esta Divisão elaborado o Auto de Receção Definitiva da
empreitada no dia 13 de dezembro de 2012, por esta se encontrar em
condições de ser recebida definitivamente, não se vê qualquer
inconveniente na restituição dos depósitos garantia, no valor de
48.525,98 € (Quarenta e oito mil quinhentos e vinte e cinco euros e
noventa e oito cêntimos) e o cancelamentos das garantias bancárias à
firma, “Anteros Empreitadas S.A.”.---------------------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito-------------------------------Face ao exposto, e de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do
Decreto Lei nº 59/99 de 2 de Março, feita a Recepção Definitiva
serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e
a extinção das garantias bancárias, assim tomo a liberdade de
sugerir que seja adoptada a seguinte estratégia:-------------------1.
Agendamento da presente proposta para a próxima reunião
ordinária do Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente
aprovação.---------------------------------------------------------2.
Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo:---------------------------------------------------2.1) Remeter cópia do presente informação à Divisão de Gestão,
Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o
montante de 48.525,98 € (Quarenta e oito mil quinhentos e vinte e
cinco euros e noventa e oito cêntimos), respeitante aos valores
retidos nos seguintes autos: --------------------------------------Auto de Medição Nº
Auto
Auto
Auto
Auto

de
de
de
de

Medição
Medição
Medição
Medição

Nº
Nº
Nº
Nº

9
10
11
12

Valor
retido
euros
2.714,72
3.579,85
863,34
1.142,17

Auto de Medição Nº 13

1.617,89

Auto de Medição Nº 14

990,23

Auto de Medição Nº 15

1.801,40

Auto de Medição Nº 16

2.831,50

Auto de Medição Nº 17

1.631,53

Auto de Medição Nº 18

3.971,24

Auto de Medição Nº 19

6.323,56

Auto de Medição Nº 20

4.669,46

Auto de Medição Nº 21

5.282,70

Auto de Medição Nº 22

78,15

Auto de Medição Nº 23

4.121,96

Auto de Medição Nº 24

1.657,40

Auto de Medição Nº 25

1.357,12

Auto de Medição Nº 26
434,03
Auto de Revisão de Preços Nº
3.457,73
27

em
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TOTAL

48.525,98

2.2) Oficiar ao Mapfre Caucion Y Credito, Compañia Internacional de
Seguros, S.A., no sentido de libertar os Seguros Caução Apólice nº
7400315613450, no valor de 88.993,62 €, (Oitenta e oito mil
novecentos e noventa e três euros sessenta e dois cêntimos) e a nº
7440415614099, no valor de 30.941,40 €, (Trinta mil novecentos e
quarenta e um euros e quarenta cêntimos).--------------------------À consideração Superior--------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 09 de janeiro de 2013.------------------O Técnico Responsável----------------------------------------------(Vitor Joaquim Fernandes Pereira, Eng.º)---------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA
RODRIGUES, DE 2013.01.16.------------------------------------------Concordo com a presente informação, que satisfaz os requisitos
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.--DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------1.3. PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO CASARELHO E DA EIRA DO POVO – COUTO
DE ERVEDEDO. – REDUÇÃO DE CAUÇÕES --------------------------------Foi presente a informação nº 10/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----Enquadramento------------------------------------------------------1.
De harmonia com a deliberação camarária do dia 17/04/2009, o
Município Chaves abriu procedimento por Concurso Publico tendente à
adjudicação da obra de “Pavimentação do Bairro do Casarelho e Eira
do Povo – Couto de Ervededo”. -------------------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária do dia 02/07/2009, o
Município de Chaves adjudicou à firma “Construções Quatro 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,
em 20 de julho de 2009.--------------------------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada
pela firma adjudicatária, encontra-se fixado em 146.240,00€ (cento e
quarenta e seis mil duzentos e quarenta euros), acrescido do valor
do I.V.A. à taxa legal em vigor.-----------------------------------5.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 19 de agosto de 2009.----------------------------------6.
Prazo de execução da obra: 60 dias.---------------------------7.
A receção provisória ocorreu no dia 15 de dezembro de 2010.----
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8.
Para cumprimento das obrigações contratuais, foi feita a
retenção de 10% do valor dos autos de medição, correspondendo ao
total de 14.624,00€.-----------------------------------------------9.
De harmonia com a deliberação camarária do dia 26/11/2012, foi
aprovada a redução das retenções em 30%, de acordo com a alínea a)
do estabelecido no artigo 3º do decreto-lei nº19/2012 de 22 de
agosto, correspondendo ao valor de 4.387,20€. --------------------10. A entidade executante através de ofício que deu entrada nos
serviços administrativos do Município de Chaves com o registo n.º
14172 do dia 19 de dezembro de 2012, vem solicitar nova liberação da
caução no valor de 30%, após decorrido o 2º ano da data da receção
provisória, de acordo com a alínea b) do estabelecido no artigo 3º
do decreto-lei nº 190/2012, de 22 de agosto de 2012. --------------II – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Face ao exposto, procedeu-se à vistoria dos trabalhos da empreitada,
no dia 11 de janeiro de 2013, conforme o previsto no artigo 4.º do
Decreto-lei n.º 190/2012 de 22 de Agosto, verificando-se não haver
anomalias técnicas, que os trabalhos se encontram executados dentro
das condições técnicas previstas no projeto e em conformidade com as
boas práticas de execução.-----------------------------------------Deste modo, propõe-se:---------------------------------------------•
que seja autorizada a redução do valor total retido, em
30%, que corresponde a 4.387,20€, (quatro mil trezentos e oitenta e
sete euros e vinte cêntimos), referente ao 2º ano decorrido após a
data da receção provisória ----------------------------------------Autos
1
2
TOTAL

Valor dos Autos
54.035,00€
92.205,00€
146.240,00€

Valor do Contrato

Valor
Total
Retenção

Retenção nos Autos
5.403,50€
9.220,50€
14.624,00€
da

Liberação do Valor
1º
30%

146.240,00€

14.624,00€

ano

4.387,20€
(VALOR JÁ
LIBERTADO)

2º
ano
4.387,20€
30%
Total
8.774,40€
Chaves 11 de janeiro de 2013---------------------------------------Técnica Superior---------------------------------------------------(Maria Madalena Sousa Durão Branco)--------------------------------Em Anexo: Auto de vistoria-----------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA
RODRIGUES, DE 2013.01.16.------------------------------------------Concordo com a presente informação, que satisfaz os requisitos
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.--DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara -----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------1.4. REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO MUSEU JOÃO
VIEIRA CASA BONIFÁCIO ALVES TEIXEIRA - RELATÓRIO FINAL ------------Foi presente a informação nº 07/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----Enquadramento------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário
da Republica, 2ª. Série, nº 199, de 15 de outubro de 2012, concurso
público,
tendo
como
objectivo
a
adjudicação
da
empreitada
“Remodelação do Edifício para Instalação da Casa Museu João Vieira –
Casa Bonifácio Alves Teixeira”.------------------------------------Foi definido o prazo para apresentação das propostas para o dia 14
de novembro de 2012, tendo sido prorrogado para o dia 19 de novembro
de 2012, na sequencia da apresentação de listas de erros e Omissões.
II – Fundamentação-------------------------------------------------Foi elaborado o relatório preliminar, que determinou a exclusão da
proposta do concorrente: NCX – Construções Engenharia e Gestão,
Lda., ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 146º do
CCP. --------------------------------------------------------------Propôs ainda a adjudicação da empreitada à empresa “Sincof,
Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A.”, pelo valor de
173.144,35 € (Cento e setenta e três mil cento e quarenta e quatro
euros e trinta e cinco cêntimos).----------------------------------Promoveu-se de imediato à respectiva audiência prévia escrita e
nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao
sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo relatório
final, documento que aqui se dá, por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais.-------------------------------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito-------------------------------Face ao exposto, propõe-se a aprovação do relatório final da
empreitada “Remodelação do Edifício para Instalação da Casa Museu
João Vieira – Casa Bonifácio Alves Teixeira”, à empresa “Sincof,
Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A.”, pelo valor de
173.144,35 € (Cento e setenta e três mil cento e quarenta e quatro
euros e trinta e cinco cêntimos), IVA não incluído, com um prazo de
execução de 150 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final – à
entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara
Municipal; --------------------------------------------------------Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam dados
10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código.À consideração Superior.-------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 14 de janeiro de 2013.------------------A Chefe de Divisão-------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)------------------------RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------Aos 14 dias do mês de janeiro de 2013, na Divisão de Obras Públicas,
reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído
pelos seguintes membros:-------------------------------------------- Presidente: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão
de Obras Públicas;-------------------------------------------------- 1º Vogal: Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica
superior na Divisão de Obras Públicas;------------------------------
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- 2.º Vogal: Nuno Bento Rodrigues, Técnico Superior na Divisão de
Obras Públicas-----------------------------------------------------com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de
adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório,
no âmbito do presente procedimento.--------------------------------No passado dia 04 de janeiro procedeu-se á notificação do projeto de
decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias
para se pronunciarem sobre o mesmo---------------------------------Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na
tomada
de
decisão
–
audiência
prévia
escrita,
nenhum
dos
concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da
decisão.-----------------------------------------------------------Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:---------------a)
Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de
adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da
empreitada “Remodelação do Edifício para Instalação da Casa Museu
João Vieira – Casa Bonifácio Alves Teixeira” à empresa “Sincof,
Sociedade Industrial de Construções Flaviense, S.A.” pelo valor de
173.144,35€ (Cento e setenta e três mil cento e quarenta e quatro
Euros e trinta e cinco cêntimos), IVA não incluído, com um prazo de
execução de 150 dias –, remetendo-se o mesmo – relatório final – à
entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara
Municipal; --------------------------------------------------------b)
Nos termos do n.º 4 do art.º 126 do citado código, que sejam
dados 10 dias ao adjudicatário para apresentar os documentos de
habilitação referidos nos pontos 1 e 2 do art.º 81 do mesmo código;c)
Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do
n.º2 do artigo 98º do CCP.-----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que
vai ser assinado pelos membros do júri.----------------------------O Júri-------------------------------------------------------------O Presidente-------------------------------------------------------(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) -----------------------------Os Vogais----------------------------------------------------------(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) -------------------------(Nuno Bento Rodrigues) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “REMODELAÇÃO DO
EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA MUSEU JOÃO VIEIRA – CASA BONIFÁCIO
ALVES TEIXEIRA” ---------------------------------------------------No dia … de ……… de 2013, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos
Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de
empreitada pelo preço contratual de € 173 144,35 (cento e setenta e
três mil, cento e quarenta e quatro euros e trinta e cinco
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
nº 18/2008, de 29 de janeiro: -------------------------------------Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de
Pessoa Colectiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em
Chaves, neste acto legalmente representado pelo Presidente da
Câmara, Sr. Dr. João Gonçalves Martins Batista, casado, natural da
freguesia de Vila da Ponte, Concelho de Montalegre, com domicílio
necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em
Chaves. -----------------------------------------------------------E -----------------------------------------------------------------Como
Segundo
Contratante,
SINCOF,
SOCIEDADE
INDUSTRIAL
DE
CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, S.A., com sede na Travessa Viscondessa do
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Rosário, Edifício D. João, Bloco 3, Lojas 6 e 7, em Chaves, Pessoa
Coletiva nº 503638536, com o mesmo número de matricula na
Conservatória do Registo Comercial de Chaves, com o capital social
de 500 000 euros, titular do Alvará de Construção nº 25171, neste
ato legalmente representada por Jorge Manuel Dias Alves, casado,
natural de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, residente em
Valdanta, titular do Bilhete de Identidade nº 6500820, emitido em 13
de Fevereiro de 2008 pelos S.I.C. em Vila Real, na qualidade de
Presente do Conselho de Administração da mencionada sociedade,
conforme
consulta
on-line
no
sitio
da
Internet
www.portaldaempresa.pt efetuada no dia 14/12/2011, documento que
fica arquivado em anexo ao presente contrato. ---------------------Cláusula 1ª(Objeto e preço contratual) ----------------------------1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada
“Remodelação do Edifício para Instalação da Casa Museu João Vieira –
Casa Bonifácio Alves Teixeira”, pelo preço de € 173 144,35 (cento e
setenta e três mil, cento e quarenta e quatro euros e trinta e cinco
cêntimos) que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. -------------2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao
segundo contratante, por deliberação camarária do passado dia
21/01/2013, a aprovada a respetiva minuta do contrato, precedida de
anúncio, em conformidade com o Programa de Procedimento, Caderno de
Encargos, Projecto de Execução, Plano de Segurança e Saúde e Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta
empreitada, devidamente aprovados por deliberação do passado dia
21/05/2012, nos termos da proposta apresentada pelo segundo
contratante, bem como lista de preços unitários a ela anexa,
documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que
ficam arquivados junto do presente contrato. ----------------------Cláusula 2ª(Prazo de Execução) ------------------------------------1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 150
(cento e cinquenta dias) dias, a contar da data do auto de
consignação dos trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo
de trinta dias, a contar da data da assinatura do presente contrato,
assumindo o segundo contratante o compromisso de ter a empreitada
totalmente concluída dentro do citado prazo. ----------------------2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número
anterior, deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano
de Segurança e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias
relativamente à data da consignação, nos termos e para os efeitos
previstos no nº1, do Artigo 362º, do CCP. -------------------------3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1
antecedente, encontra-se prevista para o dia … de …… 2013. --------Cláusula 3ª(Prazo de Garantia da Obra) ----------------------------1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de
defeitos: ---------------------------------------------------------a)
10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos
construtivos estruturais; -----------------------------------------b)
5
anos
para
os defeitos
que incidam
sobre
elementos
construtivos não estruturais ou instalações técnicas; -------------c)
2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos
à obra, mas dela autonomizáveis. ----------------------------------2. Caso tenham ocorrido recepções provisórias parcelares, o prazo de
garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável
a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que susceptível de uso independente e autonomizável. ---
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3. Exceptuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos
de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a
que se destina. ---------------------------------------------------Cláusula 4ª(Pagamentos) -------------------------------------------1. Os pagamentos a efectuar pelo primeiro contratante têm uma
periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições
mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de
Encargos da empreitada objecto do presente contrato, bem como na
Cláusula 32ª do mesmo Caderno. ------------------------------------2. Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 60 dias após a
apresentação da respectiva fatura. --------------------------------Cláusula 5ª(Revisão de Preços) ------------------------------------1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio
durante a execução da empreitada, é efectuada nos termos do disposto
do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F06 –
Reabilitação Média de Edifícios – publicada no despacho nº 1592/2004
(2ª série), de 8 janeiro. -----------------------------------------3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem
da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de
trabalhos. --------------------------------------------------------Cláusula 6ª(Dotação Orçamental) -----------------------------------A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo
resultante deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte
classificação: Económica: …………; Ação: ………. ------------------------Cláusula 7ª(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do
Segundo Contratante) ----------------------------------------------1. De acordo com o disposto no nº2, do Artigo 88º do Código dos
Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do
segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar. -----------------------------------2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído
por depósitos de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos
mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caução
referida no número anterior. --------------------------------------Cláusula 8ª(Foro Competente) --------------------------------------Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------Cláusula 9ª(Prevalência) ------------------------------------------1. Consideram-se como condições a observar na execução da
empreitada, as expressas no contrato, no Programa de Procedimento,
Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde, Plano de Prevenção
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e Projecto de
Execução,
e
na
proposta
que
foi
apresentada
pelo
segundo
contratante. ------------------------------------------------------2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de
encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo
contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos
termos do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. --------------------Cláusula 10ª(Legislação aplicável) --------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --
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Cláusula 11ª(Disposições finais) ----------------------------------1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão
efectuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o
processamento das despesas públicas; ------------------------------2. O procedimento por concurso público, relativo ao presente
contrato foi autorizado por deliberação do executivo camarário do
passado dia 21/05/2012; -------------------------------------------3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente
contrato foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do
passado dia 21/01/2013; -------------------------------------------4. A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do
executivo camarário do passado dia 21/01/2013; --------------------5. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente
contrato; ---------------------------------------------------------6. Foram apresentados pelo segundo outorgante: Registos Criminais,
Alvará
de
Construção,
documentos
comprovativos
da
situação
contributiva regularizada perante a Segurança Social e Serviço de
Finanças, Declaração Modelo II, anexo ao CCP e Certidão Permanente.
O Primeiro Contratante: -------------------------------------------O Segundo Contratante: --------------------------------------------Contrato nº …/13 --------------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
o relatório final supra e respetiva minuta. Proceda-se em
conformidade com o teor do mesmo. Notifique-se. -------------------1.5. REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MAGISTÉRIO PARA A
CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCUBAÇÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS – AUTO DE
MEDIÇÃO Nº08/DOP/2013 ---------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição
nº
08/DOP/2013,
da
empreitada
em
epígrafe,
cujo
adjudicatário é a empresa, Costa & Carreira, Lda., no valor de
45.547,17 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de
45.547,17 €(quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete euros
e dezassete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. –----
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1.6. REMODELAÇÃO DO CAMPO DE TREINOS DE FUTEBOL DE 11 QUE INTEGRA O
ESTÁDIO MUNICIPAL – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2013 ----------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição
nº
03/DOP/2013,
da
empreitada
em
epígrafe,
cujo
adjudicatário é a empresa, Construções Edilages, Lda., no valor de
57.026,50 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de
57.026,50 €(cinquenta e sete mil e vinte e seis euros e cinquenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. –---------------1.7. RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA ACISAT PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE
EXPOSIÇÕES – EXPOFLAVIA.- APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIROS. -----------Foi presente a informação nº 20/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----I – Enquadramento--------------------------------------------------1.
O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da
Republica, 2.ª Série, n.º 79 de 20 de Abril de 2012, concurso
público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reconstrução
do Pavilhão da ACISAT para Criação do Centro de Exposições –
Expoflávia”.-------------------------------------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 16 de Julho de 2012, o Município de Chaves
adjudicou à empresa “Sincof, Sociedade Industrial de Construção
Flaviense, 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 21 de Agosto de
2012. -------------------------------------------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada
pela
firma
adjudicatária
encontra-se
fixado
em
849.183,70€
(Oitocentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e três euros e
setenta cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor, importando destacar as seguintes condições:-----------------•
Prazo de execução da obra: 150 dias.--------------------------5.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 27 de Agosto de 2012.-------------------------------6.
O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em
reunião ordinária, do dia 27 de Agosto de 2012, tendo o empreiteiro
tomado conhecimento em 30 de Agosto de 2012. ----------------------II – Fundamentação-------------------------------------------------A entidade executante vem apresentar o contrato de subempreitada da
seguinte empresa Eletro Augusto César e Filhos – Comércio de
Eletrodomésticos, Lda. com vista à aprovação, do dono de obra, para
as suas admissões na qualidade de subempreiteiro.-------------------
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Da análise dos elementos apresentados, bem como do respetivo alvará,
conclui-se que este reúnem as condições preceituadas na Cláusula 48º
do caderno de Encargos, nos artigos 383.º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 12
de 9 de Janeiro de 2004 e da Portaria n.º 19 de 10 de Janeiro de
2004
com
salvaguarda
inclusive
do
somatório
dos
valores
subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da
obra. -------------------------------------------------------------III – Da Proposta--------------------------------------------------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 a sua aprovação.------À consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 15 de Janeiro de 2013--------------------------------------O Técnico----------------------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)----------------------------------Anexos: Contrato de subempreitada e respetiva documentação do
subempreiteiro-----------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA
RODRIGUES, DE 2013.01.16.------------------------------------------Concordo com a presente informação, que satisfaz os requisitos
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.--DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------1.8. RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA ACCISAT PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE
EXPOSIÇÕES – EXPOFLAVIA. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO -------------------Foi presente a informação nº 21/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----I – Enquadramento--------------------------------------------------1.
O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da
Republica, 2.ª Série, n.º 79 de 20 de Abril de 2012, concurso
público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reconstrução
do Pavilhão da ACISAT para Criação do Centro de Exposições –
Expoflávia”.-------------------------------------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 16 de Julho de 2012, o Município de Chaves
adjudicou à empresa “Sincof, Sociedade Industrial de Construção
Flaviense, 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 21 de Agosto de
2012.--------------------------------------------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada
pela
firma
adjudicatária
encontra-se
fixado
em
849.183,70€
(Oitocentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e três euros e
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setenta cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor.-------------------------------------------------------------5.
Prazo de execução da obra, 150 dias.--------------------------6.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 27 de Agosto de 2012.----------------------------------7.
O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em
reunião ordinária, do dia 27 de Agosto de 2012, tendo o empreiteiro
tomado conhecimento em 30 de Agosto de 2012. ----------------------8.
O adjudicatário vem, através de Oficio n.º 649, que deu entrada
nos serviços do Municipio no dia 15 de Janeiro de 2013, solicitar
uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada em 95
dias, alegando o que as condições climatéricas, a dificuldade na
aquisição dos materiais e mão de obra qualificada para a estrutura
e, a existência de algumas indefinições de projeto.----------------9.
Anexado ao referido pedido de prorrogação, vem novo plano de
trabalhos e respetivo cronograma financeiro e de mão-de-obra. -----II – Fundamentação ------------------------------------------------1.
De acordo com a alínea c) do ponto n.º 1 da Clausula 9.ª do
Caderno de Encargos, a entidade executante, abriga-se a concluir a
execução da obra, 150 dias a contar da data da sua consignação ou da
data em que o Dono de Obra comunique à entidade executante a
aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta ultima seja
posterior.---------------------------------------------------------2.
Na presente data, os trabalhos encontram-se atrasados em
relação aos prazos contratados, no entanto, a entidade executante
deveria, antes do início da obra, ter-se deslocado ao local para
tomar conhecimento das condições e deveria ainda ter afetado à obra
meios humanos, equipamento adequado à realização dos trabalhos, bem
como os respetivos materiais necessários. -------------------------3.
De fato ocorreram situações que impossibilitaram o normal
desenvolvimento dos trabalhos, existiram algumas indefinições no
projeto a nível de arquitetura e estrutura e as condições
atmosféricas de grandes chuvadas. ---------------------------------4.
Verifica-se que com as grandes chuvadas houve atraso nos
trabalhos da estrutura, provocando assim atrasos em todos os
trabalhos subsequentes. -------------------------------------------III – Da Proposta--------------------------------------------------Face ao exposto e considerando que sem uma prorrogação de prazo de
execução da obra, torna-se impraticável a entidade executante
concluir a mesma, propõe-se de acordo com o previsto no ponto n.º 2
e 3 do artigo n.º 13 do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, que
seja concedida uma prorrogação graciosa do prazo de execução, sem
direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em
relação ao prazo contratado, pelo período de 95 dias.--------------Com aprovação do pedido de prorrogação, o prazo de execução tem
início em 30 de Agosto de 2012 e fim em 1 de Maio de 2013.---------À consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 16 de Janeiro de 2013--------------------------------------O Técnico----------------------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)----------------------------------Anexos: Pedido de prorrogação de prazo, plano de trabalhos,
cronograma de mão-de-obra e financeiro.
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA
RODRIGUES, DE 2013.01.16.------------------------------------------Concordo com a presente informação, que satisfaz os requisitos
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.---
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DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------1.9. REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES –
REMODELAÇÃO URBANÍSTICA DO CENTRO DA MADALENA. - REEMBOLSO DE
QUANTIAS RETIDAS E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS ------------Foi presente a informação nº 28/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----Enquadramento----------------------------------------------------1.
A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público tendo como
objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação e Revitalização do
Centro Histórico de Chaves – Remodelação Urbanística do Centro da
Madalena ”.--------------------------------------------------------2.
De harmonia com a deliberação camarária, do dia 21 de novembro
de 2000, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Sincof,
Sociedade Industrial de Construções Flaviense, 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 29 dias do mês de janeiro de 2001. ----------------------------4.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada
pela
firma
adjudicatária,
encontra-se
fixado
em
475.715,16€
(Quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e quinze euros e
dezasseis cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor, importando destacar as seguintes condições: ----------------•
Tipo de Empreitada: Série de Preços; -------------------•
Prazo de execução da obra: 160 dias, a contar da
consignação dos trabalhos. ----------------------------------------II – Fundamentação-------------------------------------------------1.
O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada
foi celebrado 23 de fevereiro de 2001; ----------------------------2.
O Auto de Receção Provisória foi efectuado em 04 de junho de
2007; -------------------------------------------------------------3.
A empresa adjudicatária em 25 de agosto de 2005, veio
através de requerimento registado sob o nº 13587/2005, solicitar o
reembolso das importâncias retidas como garantia nos autos de
medição do nº 1 ao nº 11, no valor de 19.938,34 euros, em
substituição de Garantia Bancária nº 67/05/00013, do Banif Banco
Internacional do Funchal, S.A., e que foi deliberado em reunião
ordinária do dia 05 de setembro de 2005, conceder o referido
reembolso; --------------------------------------------------------4.
Tendo esta Divisão elaborado o Auto de Receção Definitiva da
empreitada no dia 03 de dezembro de 2012, por esta se encontrar em
condições de ser recebida definitivamente, não se vê qualquer
inconveniente na restituição dos depósitos garantia, no valor de
1.242,37 € (Mil duzentos e quarenta e dois euros e trinta e sete
cêntimos) e o cancelamentos das garantias bancárias à firma,
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“Sincof, Sociedade Industrial de Construções Flaviense, Lda.”.-----III – Da Proposta em Sentido estrito-------------------------------Face ao exposto, e de acordo com o estipulado no nº1, artigo 229º do
Decreto Lei nº 59/99 de 2 de Março, feita a Recepção Definitiva
serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e
a extinção das garantias bancárias, assim tomo a liberdade de
sugerir que seja adoptada a seguinte estratégia:-------------------Agendamento da presente proposta para a próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação.-Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo: --------------------------------------------------2.1) Remeter cópia do presente informação à Divisão de Gestão,
Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa o
montante de 1.242,37 € (Mil duzentos e quarenta e dois euros e
trinta e sete cêntimos), respeitante aos valores retidos no seguinte
auto: --------------------------------------------------------------

Auto de Medição Nº 12

Valor
retido
euros
1.242,37

TOTAL

1.242,37

Auto de Medição Nº

em

2.2) Oficiar ao Banif, Banco Internacional do Funchal, S.A.., no
sentido de libertar as Garantias Bancárias nº 67/05/00013, no valor
de19.938,34 euros (Dezanove mil novecentos e trinta e oito euros
trinta e quatro cêntimos) e ao Banco Totta & Açores, S.A. a Garantia
Bancária nº 30.62562.9850, no valor de 23.785,76 (Vinte e três mil
setecentos e oitenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos).-----À consideração Superior.-------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 15 de janeiro de 2013.------------------A Técnica Responsável----------------------------------------------(Fernanda Maria Dura Borges Morais Serra, Eng.ª)-------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS ENGª. AMÉLIA
RODRIGUES, DE 2013.01.15.------------------------------------------Concordo com a presente informação, que satisfaz os requisitos
legais e regulamentares sobre a matéria. Á consideração superior.--DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. Notifique-se. --------------------------------------2- SANEAMENTO E SALUBRIDADE
2.1. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO DA RAIA E VILA
MEÃ. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2013 -----------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº08/DOP/2013, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a firma, Estêvão vinhais Chaves, Unipessoal, Lda., no valor de
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18.279,60 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais:-------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de
18.279,60 €, (dezoito mil duzentos e setenta e nove euros e sessenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.–----------------2.2. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILARINHO DA RAIA E VILA
MEÃ. – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2013 -----------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº09/DOP/2013, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a firma, Estêvão vinhais Chaves, Unipessoal, Lda., no valor de
02.200,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais: -----------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.16 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de
02.200,00 €, (dois mil e duzentos euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. --------------------------------------------------VII
EXPROPRIAÇÕES
VIII
DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS
IX
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS
X
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
XI
EMPRESAS MUNICIPAIS
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1.
ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS A LUZ DA LEI 50/2012 DE 31 DE AGOSTO.
OFICIO Nº. 06/GEMC EEM/13 -----------------------------------------Foi presente o oficio e informações identificadas em epígrafe, cujo
teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -----Em conformidade com a Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o
regime jurídico da atividade empresarial local e das participações
locais e revoga as leis nº 53-F/2006, de 29 de dezembro e nº
55/2011, de 15 de novembro, remete-se para aprovação da Camara
Municipal, a adaptação dos estatutos a nova lei. ------------------Mais se informa que esta adequação já foi aprovada pelo Conselho de
Administração na sua reunião do dia 31 de dezembro de 2012. -------Com os melhores cumprimentos. -------------------------------------O Assessor do Conselho de Administração ---------------------------(Dr. Manuel Alberto Magalhães) -----------------------------------Anexos: ------------------------------------------------------------ Informação nº 20/2012, DE 31-12-2012, do Assessor do C.A; -------- Projeto de Estatutos; -------------------------------------------- Parecer do ROC, -------------------------------------------------- Balanço em 31 de dezembro de 2012; ------------------------------Relatórios de gestão, pareceres do Fiscal Único e Demonstrações
Financeiras dos anos de 2009, 2010 e 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------Informação nº 20/2012, DE 31-12-2012, do Assessor do C.A; ---------I – Antecedentes e Justificação. ----------------------------------Por escritura exarada no cartório privativo do Município do concelho
de Chaves, lavrada a fls. 89 a fls. 91,v, do livro de notas para
escrituras diversas n. 74, no dia 5 de fevereiro de 2004, foi
formalmente constituída, ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18/8, a
Empresa Pública Municipal denominada “Gestão de Equipamentos do
Município de Chaves, E.M.”, com um capital social de 5.000,00 (cinco
mil euros) matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Chaves sob o n.º 00001/0403330. -----------------------------------Sob proposta do Presidente da Câmara n.º 37/GAP/04, veio a Câmara
Municipal, em sua reunião ordinária do dia 06 de abril de 2004, a
aprovar uma alteração aos estatutos constitutivos da empresa,
consubstanciada, maioritariamente, na ampliação do seu objeto social
e ainda na alteração da composição do Conselho Geral e da forma de
obrigar a empresa. ------------------------------------------------Tais alterações vieram a ganhar plena eficácia com a outorga junto
do notário privativo do Município, da respetiva escritura pública,
no dia 15 de julho de 2004, lavrada a fls. 12,v, a fls 14,v, do
livro de escrituras diversas n. 75, com ulterior publicação no
Jornal Oficial. ---------------------------------------------------Por deliberação da Câmara Municipal de Chaves tomada em reunião
ordinária realizada em 06 de setembro de 2004, sob proposta n.º
115/GAP/2004, a qual a Assembleia Municipal de Chaves aprovou em
sessão ordinária de 29 de setembro de 2004, e deliberação de 04 de
agosto de 2004 do Conselho de Administração, foi deliberado um
aumento de capital da “Gestão de Equipamentos do Município de
Chaves, EM” para 1.350.000,00€ (um milhão trezentos e cinquenta mil
euros). -----------------------------------------------------------Tal alteração veio a materializar-se através da celebração de
escritura pública junto do notário privativo do Município, lavrada a
fls. 90 a fls 92,v, do livro de notas para escrituras diversas n.
75, no dia 16 de março de 2005, com consequente publicação no Jornal
Oficial a 23 de setembro de 2005. ----------------------------------
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Com a entrada em vigor, a 01 de janeiro de 2007, da Lei n.º 53F/2006, de 29/12, do novo Regime Jurídico do Setor Empresarial
Local, que revogou a Lei n.º 58/98, de 18/8, procedeu-se, sob
proposta do Presidente da Câmara n.º 123/GAPV/07, aprovada em
reunião ordinária da Câmara Municipal de 06 de dezembro de 2007, à:
a.
Alteração dos estatutos constitutivos da Empresa Municipal
denominada “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM”; --b.
Alteração da denominação social; -----------------------------c.
Redução do objeto social; ------------------------------------d.
Adaptação dos estatutos nos termos do disposto no art.º 48, da
Lei n.º 53-F/2006, de 29/12. --------------------------------------Com a aprovação da referida proposta a Empresa Municipal passou a
adotar a denominação “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves,
EEM”, assumindo o figurino de entidade empresarial local, cujo
regime se encontrava especialmente contemplado no Capítulo VII, da
Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro. -----------------------------Por força da publicação da Lei n.º 50/2012, de 31/08, que aprova o
Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das participações
locais, diploma legal que revogou as Leis n.º 53-F/2006, de 29/12, e
55/2011, de 15/11, torna-se imperiosa a adequação dos Estatutos da
Empresa Municipal “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves,
EEM”. -------------------------------------------------------------De facto, nos termos do disposto no artigo 70º, do retrocitado
diploma legal, as entidades de natureza empresarial criadas ou
constituídas ao abrigo da legislação anterior, nas quais as
entidades públicas participantes exerçam uma influência dominante,
ficam obrigadas a adequar os seus estatutos em conformidade com o
regime estatuído no mesmo diploma legal, no prazo de seis meses a
contar da data de entrada em vigor deste último - 1 de setembro de
2012 -. -----------------------------------------------------------Ora, nos termos previstos nas disposições combinadas previstas,
respetivamente, no artigo 2º e nos n.ºs 5 e 6, do artigo 19º, da lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, resulta, expressamente, que: --------a)
“A atividade empresarial local é desenvolvida pelos municípios,
pelas associações de municípios, independentemente da respetiva
tipologia, e pelas áreas metropolitanas, através dos serviços
municipalizados ou intermunicipalizados e das empresas locais.”; --b)
“A denominação das empresas locais é acompanhada da indicação
da
natureza
municipal,
intermunicipal
ou
metropolitana,
respetivamente, E.M, E.I.M, E.M.T.”; ------------------------------c)
“Apenas
podem
ser
constituídas
empresas
locais
de
responsabilidade limitada.” ---------------------------------------Sendo certo que o atual regime legal não contempla, no seu
articulado, a figura das entidades empresariais locais, nem o
conceito de capital estatutário, e obriga, por força do n.º 1, do
seu artigo 70º, a uma revisão dos estatutos das sociedades criadas
ao abrigo da lei anterior, pelo que se torna necessário proceder à
transformação da GEMC em sociedade comercial, tendo-se optado pela
figura de sociedade anónima unipessoal, dado que se trata de um
modelo
societário
mais
consentâneo
com
as
suas
orientações
estratégicas. -----------------------------------------------------Ressalve-se, que o artigo 19º, da Lei n.º 50/2012, de 30 de agosto,
legitima a existência de sociedades anónimas cujas ações sejam
detidas, na sua totalidade, por um Município. ---------------------Considerando que o capital social da Empresa Municipal, com um valor
de 1.350.000,00€ (um milhão e trezentos e cinquenta mil euros), se
encontrava integralmente realizado a 31/12/2011, pelo Município de
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Chaves, torna-se necessário proceder à sua conversão em 1.350.000
ações nominativas, às quais corresponderá um valor nominal de 1,00€
(um euro) por ação. -----------------------------------------------II – Da alteração aos estatutos da empresa “Gestão de Equipamentos
do Município de Chaves, EEM” --------------------------------------O n.º 1 e 2, do art.º 70 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto dispõem
que as entidades de natureza empresarial têm de adequar os seus
estatutos no prazo de 6 meses após a sua entrada em vigor, ao regime
contemplado em tal diploma legal, sob pena de dissolução da empresa
ou alienação integral das participações detidas. ------------------Nos termos do artigo 19º encontra-se regulada a atividade das
empresas locais e o seu n.º 5 prevê, em concreto, que a denominação
destas deve ser acompanhada da indicação da sua natureza, ora no
caso concreto deve ser adotada a designação de natureza municipal
“E.M.”. -----------------------------------------------------------Por outro lado, com a necessidade de dar cumprimento à Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto, através da adequação dos estatutos, é
conveniente proceder-se a alterações ao objeto social que resultam
do seguinte: ------------------------------------------------------1.
A GEMC, EEM já não é detentora do direito de exploração dos
transportes públicos urbanos do concelho de Chaves, nos termos da
deliberação do Conselho de Administração de 17 de março de 2008,
tendo os mesmos retornado à Câmara Municipal, a titular dos mesmos;
2.
Estando prevista a Gestão e Exploração do Balneário Pedagógico
de Investigação e Desenvolvimento de Práticas Termais de Vidago –
BPIDPTV -, por parte da “Gestão de Equipamentos do Município de
Chaves, EEM” nos termos do protocolo de colaboração celebrado a 27
de março de 2012, entre a Câmara Municipal de Chaves e a “GEMC,
EEM”, aprovado em reunião do Executivo Municipal de 5 de março de
2012, que neste momento se encontra legitimada pela alínea 2, do
artigo 3º “ A “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EEM”
pode exercer actividades acessórias relacionadas com o seu objecto
principal” --------------------------------------------------------Em suma propõe-se que seja alterado o objeto social através: ------a.
Da eliminação da alínea d) “A instalação e gestão da rede de
transportes públicos urbanos no concelho de Chaves”, contemplada no
artigo 3º dos referidos estatutos; --------------------------------b.
Da inclusão de uma alínea autónoma que preveja explicitamente a
“Gestão e Exploração do Balneário Pedagógico de Investigação e
Desenvolvimento
de
Práticas
Termais
de
Vidago
–
BPIDPTV-“,
conferindo-lhe, assim, a notoriedade necessária. ------------------III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------Em coerência com as razões acima enunciadas, e nos termos do Regime
Jurídico da Atividade Empresarial Local e das participações locais,
aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, tomo a liberdade de
sugerir ao Conselho de Administração que adote a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a.
Aprovar
as
alterações
plasmadas
na
presente
informação
consubstanciadas na adequação dos Estatutos à Lei n.º 50/2012, de 31
de agosto, conforme clausulado em anexo à presente proposta; ------b.
Em seguida, remeter a proposta, em caso de aprovação, ao
Revisor Oficial de Contas para pronúncia sobre a mesma, com emissão
de competente parecer/declaração; ---------------------------------c.
Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte
do Conselho de Administração e do Revisor Oficial de Contas deverão
os referidos documentos ser enviados para sancionamento do Executivo
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Municipal e da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2, do artigo
61º; --------------------------------------------------------------d.
Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte
dos
Órgãos
administrativos
Municipais
–
Câmara
Municipal
e
Assembleia Municipal – dever-se-ão adotar todos os formalismos
previstos no quadro legal em vigor. -------------------------------Anexo: ------------------------------------------------------------- Proposta de Estatutos da Empresa Municipal “Gestão de Equipamentos
do Município de Chaves, EM”; --------------------------------------- Balanço do ano 2011 à data de 31.12.2011, em virtude de ainda não
se encontrarem encerradas as contas do ano de 2012; ---------------- Contas de gerência dos anos de 2009, 2010 e 2011. ---------------À consideração superior. ------------------------------------------O Assessor do Conselho de Administração,(Dr. Manuel Alberto -------Magalhães) --------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DR. JOAO BATISTA DE
2013.01.16 --------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.
XII
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. ALIENAÇÃO, POR HASTA PÚBLICA, DE BEM IMÓVEL, SITUADO EM
EXTREMO-VALE DO GATO DE CIMA, FREGUESIA DE VALDANTA, CONCELHO DE
CHAVES, INTEGRADO NO PATRIMÓNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO. PROPOSTA Nº
7/GAPV/2013 -------------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. ------------I - ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO -----------------------------------1.
No âmbito da operação urbanística denominada “Loteamento do
Casino”, sita em Extremo, Cornas, Vale do Gato de Cima e Mansa,
freguesia de Valdanta, concelho de Chaves, promovida pela SOLVERDE –
Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A., e
titulada pelo Alvará de Loteamento nº 4/2006, foram cedidas ao
domínio privado da autarquia duas parcelas de terreno. ------------2.
Tais parcelas de terreno encontram-se devidamente registadas a
favor do Município, tendo a parcela inscrita com o Artigo 1212º, na
matriz predial urbana da freguesia de Valdanta, descrita na
Conservatória do Registo Predial sob o nº 1988/20110119, feito parte
de um acordo de aquisição, por via do direito privado, no âmbito do
procedimento expropriativo das parcelas de terreno necessárias à
execução da obra “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – Lanço
1 (Troços 1 e 2) e Rua da Fonte do Leite”. ------------------------3.
A parcela de terreno, com a área de 3.135,00m2, inscrita com o
artigo 1219º, na matriz predial urbana da dita freguesia, descrita
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1987/20110119, tem uma
configuração triangular, e ainda que classificada fiscalmente como
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um prédio urbano, face aos instrumentos de gestão territorial em
vigor, tal solo não possui qualquer aptidão construtiva. ----------4.
De facto, face ao enquadramento no Plano Diretor Municipal de
Chaves, o solo correspondente a este prédio encontra-se classificado
como pertencente a Espaço da Classe 4 – Espaços Agrícolas e
Florestais, Categoria 4.2.- Espaços Agrícolas, subcategoria 4.2.A –
Espaços Agrícolas Defendidos (RAN), e na Categoria 4.3- Espaços Agro
Florestais Comuns, subcategoria 4.3.A – Espaços Agro-Florestais
Comuns. -----------------------------------------------------------5.
Tratando-se de uma parcela de terreno que se encontra situada
fora do perímetro urbano, cuja aptidão é para aproveitamento
florestal e agrícola, tal como os prédios existentes na sua
envolvente, será difícil ao Município assumir o comportamento de um
proprietário zeloso, com atenção pela manutenção das confrontações,
pela sua limpeza e aproveitamento agrícola e florestal. -----------6.
Nesta perspetiva, tal imóvel poderá revestir-se de interesse
económico para os agricultores e ou proprietários daquela zona. ---7.
E considerando o actual quadro de restrições financeiras que se
impõem a todos os níveis da administração, e no caso concreto às
autarquias,
um
meio
de
o
Município
arrecadar
receitas
extraordinárias será o decorrente da alienação deste património, do
qual não se perspetiva que venha a necessitar, podendo as receitas
que vierem a ser arrecadadas servir para financiar a realização de
investimentos de interesse municipal. -----------------------------8.
Tendo em vista a conquista de tal objectivo, o Município de
Chaves deve colocar no mercado imobiliário o prédio abaixo
identificado, a fim de proceder à sua venda, mediante procedimento
público prévio à contratação, na modalidade de hasta pública, com
publicitação, através de editais, junto das populações locais e na
sede do Município, assegurando a transparência do procedimento e,
simultaneamente,
o
alargamento
do
universo
de
potenciais
interessados. -----------------------------------------------------9.
À Câmara Municipal, ao abrigo das competências que lhe são
confiadas pela alínea f), do nº1, do Artigo 64º, da Lei nº169/99, de
18 de Setembro e posteriores alterações, compete, no âmbito da
organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão
corrente, adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até
1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral da função
pública6. ----------------------------------------------------------10. O valor atribuído ao prédio em causa, pela Comissão de Avaliação
de Avaliação do Património Municipal foi €11 819,00, conforme consta
da Informação Nº4/C.A.P.M./10, daquela Comissão, o qual deverá ser
atualizado mediante a aplicação do coeficiente de desvalorização
monetária, seguindo a prática habitual do Município. II – CONDIÇÕES
DE ALIENAÇÃO ------------------------------------------------------O valor base da venda, assentando no relatório de avaliação
produzido pela Comissão de Avaliação do Património Municipal, em
anexo à presente proposta, e na respetiva atualização mediante a
aplicação do coeficiente de desvalorização da moeda fixado em 1,04
para o ano de 2010, deverá ser estipulado em €12.291,76 (doze mil,
duzentos e noventa e um euros e setenta e seis cêntimos); ----------

Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em € 343 280,00,
tendo por referência o Índice 100, das carreiras gerais, consultado
na página oficial da Direção Geral da Administração e Emprego
Público – DGAEP. ---------------------------------------------------
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1. A venda será realizada nas condições em que o imóvel se
encontra, incluindo a situação fiscal. ----------------------------III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------Em coerência com as razões acima invocadas e ao abrigo das
competências cometidas ao órgão executivo, no âmbito da organização
e funcionamento dos seus serviços e no de gestão corrente, e em
conformidade com o disposto sobre a matéria na Lei nº 169/99, de 18
de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e
ainda na alínea j), do Artigo 10º, da Lei nº 2/2007, de 15 de
janeiro – Lei das Finanças Locais – proponho ao executivo camarário
a aprovação da seguinte proposta: ---------------------------------a) Que seja autorizada a alienação do prédio urbano inscrito na
matriz predial da freguesia de Valdanta, sob o artigo 1219º,
descrito na conservatória do Registo Predial, sob o número
1987/20110119 e que integra a esfera patrimonial privada do
Município; --------------------------------------------------------b) Que a alienação do prédio supra seja efectuada mediante
procedimento prévio à contratação, na modalidade de hasta pública,
tendo, para o efeito, por base de licitação o montante de €12.291,76
(doze mil, duzentos e noventa e um euros e setenta e seis cêntimos);
c) Que, para efeitos de concretização do procedimento de hasta
pública,
sejam,
simultaneamente,
aprovados
os
respectivos
documentos, em anexo, disciplinadores do procedimento, a saber: ---•
C.1. – Minuta de edital; ----------------------------------•
C.2. – Normas de procedimento pré-contratual tendente à
adjudicação do direito de propriedade do imóvel, devendo o edital
ser publicitado no sítio da internet do Município, e nos locais
próprios quer da Câmara Municipal, quer da freguesia de Valdanta;d) Que seja designada a comissão responsável pela liderança e
coordenação do procedimento administrativo de hasta pública, para
adjudicação do direito de propriedade do prédio em causa, com a
seguinte constituição: --------------------------------------------Presidente: Dr. Marcela Delgado; ----------------------------------1º Vogal Efectivo: Dr. Márcia Santos; -----------------------------2º Vogal Efectivo: Dra. Cristina Rodrigues; -----------------------Vogais suplentes: Dra. Sandra Lisboa e Dr. Pedro Silva; -----------Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído
pelo primeiro vogal efetivo; --------------------------------------e) Que a formalização do contrato revista a forma de escritura
pública, em conformidade com o disposto no Artigo 875º do Código
Civil, na redacção conferida pelo Decreto-Lei nº116/2008, de 4 de
julho, e no Código do Notariado, a outorgar no Cartório Privativo
Municipal, ficando desde já legitimado o Presidente da Câmara ou o
seu substituto legal a o respetivo contrato; ----------------------f)
Por fim, no caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a
presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral –Gabinete de
Notariado e Expropriações – para ulterior operacionalização. Chaves, 16 de janeiro de 2013. ------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,(João Batista) -------------------Em anexo: ---------------------------------------------------------•
Relatório de Avaliação; -----------------------------------•
Minuta de edital; -----------------------------------------•
Normas de Procedimento Pré-contratual tendente à Adjudicação
do Direito de Propriedade do Imóvel e respectivos anexos – certidões
e planta de localização -. -----------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma.
Notifique-se ----------------------------------------------------2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012,
DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº. 1/DRO/2013 ----------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de reparação de viaturas, para
vigorar durante o ano 2013. ---------------------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é 5.000€
(cinco mil euros). ------------------------------------------------3.
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
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e
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que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na
rubrica 02 02 03. -------------------------------------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição/prestação de serviços de reparação de
viaturas, para vigorar durante o ano 2013, encontrando-se, no caso
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º
5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -------Á consideração superior, -----------------------------------------15/01/2013 -------------------------------------------------------O Chefe de Divisão -----------------------------------------------(Inácio Morais, Eng.º) -------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQT. ANTONIO CABELEIRA DE
16.01.2013---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.3 PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVICES- ALUGUER DE MÁQUINAS / CAMIÕES DE
CARGA E TRANSPORTE DE MÁQUINAS - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012,
DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO Nº. 05/DRO/2013 --------------------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 -----------4.
De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------5.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações. --------------------------------------------------------
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6.
De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----8.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de aluguer de máquinas / camiões de
carga e transporte de máquinas, para vigorar durante o ano 2013.
9.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é
5.000,00€ (cinco mil euros). --------------------------------------10. 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
Contratos Públicos. -----------------------------------------------11. Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------12. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------13. 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. ----------------------------------------------14. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição de serviços reparação de viaturas, para
vigorar durante o ano 2013, encontrando-se, no caso individual e
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo
75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. ---------------------Á consideração superior, ------------------------------------------15/01/2013 --------------------------------------------------------O Chefe de Divisão ------------------------------------------------(Inácio Morais, Eng.º) ------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 --------------------------------------

F. 8
_____________________

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQT. ANTONIO CABELEIRA DE
16.01.2013---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.4. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
REPARAÇÃO
DE
CONTADORES
VOLUMÉTRICOS DE ÁGUA - ARTIGO 75 DA LEI Nº66-B/2012 DE 31 DE
DEZEMBRO. ---------------------------------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo o teor se
transcreve na integra, para todos os efeitos legais.---------------I – Enquadramento--------------------------------------------------a)
De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------b) Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal, esclarece
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º
5, da mesma norma legal, com as necessárias adaptações.------------c)
De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Fundamentação-------------------------------------------------1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação
de
serviços
de
reparação
de
contadores
volumétricos de água, para vigorar durante 2013, cujo objeto não é,
nem consultadoria técnica, nem dá origem à celebração de contratos
de tarefa e ou avença.---------------------------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é 20
000€. -------------------------------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de “Ajuste Direto”, com
base no disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos.
4.
Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
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execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato.--------5.
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.-------------------6.
De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e
que se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de
serviços em causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na
rubrica 07.01.10.02.-----------------------------------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se que
não é obrigatório proceder-se à redução remuneratória, dado tratarse de um contrato novo.--------------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição de serviços de reparação de contadores
volumétricos de água, para vigorar durante o ano de 2013,
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os
requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro.-------------------------------------------------Chaves, 15 de janeiro 2013-----------------------------------------O Chefe de Divisão-------------------------------------------------(Eng.º José António T. F. Carneiro) -------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, DR PAULO FRANCICO TEIXEIRA
ALVES. ------------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.5. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A HOSPEDAGEM DO GEOPORTAL, NO
ÂMBITO DO PROJETO “EUROCIDADE CHAVES-VERÍN II”. -------------------- ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO. INFORMAÇÃO
Nº. 11/DDSTC/13 --------------------------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo o teor se
transcreve na integra, para todos os efeitos legais.---------------I – Do enquadramento legal do pedido de parecer prévio -----------a)
De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
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de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------b)
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações.--------------------------------------------------------c)
De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços para a hospedagem do Geoportal, no
âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-Verín II”, para vigorar durante
um ano. -----------------------------------------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é de
228,00 (duzentos e vinte e oito euros) acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor. ---------------------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto em regime
simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
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. -------5.
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. ------------------6.
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 têm cabimento orçamental, muito concretamente na
rubrica 02022599 – Outros Serviços. -------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição de serviços para a hospedagem do Geoportal, no
âmbito do projeto “Eurocidade Chaves-Verín II”, para vigorar durante
um ano, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos
todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 14 de janeiro de 2013 -------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------(Vera Moura) -------------------------------------------------------
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TURISMO
E COOPERAÇÃO, ARQTO. AGOSTINHO PIZARRO, DE 2013.01.14. ------------Visto. Concordo. À consideração superior. -------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16 --------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.6. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBORICULTURA. -ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO INFORMAÇÃO Nº.
13/DDSTC/13 ------------------------------------------------------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 ------------7.
De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. -----------------------------------------8.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 5, da mesma norma legal, com as necessárias
adaptações. -------------------------------------------------------9.
De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----15. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de Arboricultura, para vigorar
durante o ano 2013 e revestindo a natureza de prestação de serviços
de abate e poda de árvores de grande porte e limpeza de muralhas em
altura. -----------------------------------------------------------16. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é
5.000,00 € (cinco mil euros). --------------------------------------
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17.

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
Contratos Públicos. -----------------------------------------------18. Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------19. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------20. 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. ----------------------------------------------21. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição/prestação de serviços de Arboricultura, para
vigorar durante o ano 2013, encontrando-se, no caso individual e
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo
75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro. ---------------------À consideração Superior -------------------------------------------Chaves, 16 de Dezembro de 2012 ------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------(Salomé Carneiro, Eng.ª) -----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.7. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE
JARDINAGEM - ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO
INFORMAÇÃO Nº. 14/DDSTC/13 ----------------------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de Dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
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de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar .---1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de reparação de máquinas de
jardinagem, para vigorar durante o ano 2013. ----------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é
5.000,00 € (cinco mil euros). -------------------------------------3.
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
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
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 03. -------------------------------------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal.---------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
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Dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição/prestação de serviços de reparação de máquinas
de jardinagem, para vigorar durante o ano 2013, encontrando-se, no
caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos
no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro. -À consideração Superior ------------------------------------------Chaves, 16 de Dezembro de 2012 ------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------(Salomé Carneiro, Eng.ª) ------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.8. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; - ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012,
DE 31 DE DEZEMBRO ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 10º TORNEIO DE FUTSAL
INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES ----------------------------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 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento de
Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos membros
do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria
dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de
contratos de aquisição de serviços, por órgãos e serviços abrangidos
pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e
ulteriores alterações, independentemente da natureza da contraparte.
2. Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal, esclarece
que o parecer acima referido é da competência do órgão executivo
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no n.º
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 66B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços para Arbitragem dos Jogos do 10º
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Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Concelho de Chaves, para
vigorar de Março a Julho de 2013 e revestindo a natureza de tarefa.
2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é de 3500€.
3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto regime
simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4. 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. -------5. 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. ------------------6. 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. ----------------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços para
Arbitragem dos Jogos do 10º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do
Concelho de Chaves, para vigorar de Março a Julho de 2013,
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os
requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro. ------------------------------------------------Caso esta proposta mereça concordância favorável, tomo a liberdade
sugerir a seguinte metodologia: -----------------------------------a) O seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara para
deliberação; ------------------------------------------------------b) Posteriormente dar-se o devido conhecimento à Divisão de Gestão
Financeira. -------------------------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 15 de janeiro de 2013 -------------------------------------O Técnico Superior, -----------------------------------------------(Maciel Duque) ----------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ENG. CARLOS FRANÇA DE 2013.01.15 ----------------------------------Visto. Concordo. À consideração do Senhor Diretor de Departamento -DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. -----------------------------------------------------
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2.9.
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO NOS VÁRIOS
ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012, DE 31
DE DEZEMBRO.INFORMAÇÃO Nº. 01/SC/2013 -----------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar contratos de
prestação de serviços de publicitação de informação nos vários
órgãos de comunicação social, para vigorar durante o ano de 2013. -2.
Sendo certo que o valor de todos os contratos em causa é de
aproximadamente 5.000,00 (cinco mil euros). -----------------------3.
Com vista à adjudicação dos contratos 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. -----------------------------------------------4.
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. -------5.
Os contratos de aquisição de serviços em causa têm cabimento
orçamental, muito concretamente na rubrica 0202170101. ------------6.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
que não é obrigatório proceder-se à redução remuneratória, conforme
o disposto no artigo 27º do mesmo diploma legal. ------------------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
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tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º
4 e no n.º 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração de
contratos com os vários órgãos de comunicação social de prestação de
serviços de publicitação de informação, para vigorar durante o ano
de 2013, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos
todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 16 de janeiro de 2013 -------------------------------------Coordenadora Técnica ----------------------------------------------(Susana Borges) ---------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DR JOAO BATISTA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.10. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. - ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012, DE 31 DE
DEZEMBRO ----------------------------------------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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; -------b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; -------------c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55A/2010, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar -----
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1.

É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição de serviços que consubstancie as despesas de representação
dos membros do Executivo Municipal, para vigorar durante o ano de
2013. -------------------------------------------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é
3.000,00 €. -------------------------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento ajuste direto, com base no
disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos. ------4.
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. -------5.
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. ------------------6.
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 020211. ---------------------------------------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no art. 27º,
do mesmo diploma legal. -------------------------------------------III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------Assim, em coerência com as razões de fato 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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição de serviços consubstanciando as despesas de
representação, para vigorar durante o ano de 2013, encontrando-se,
no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos
previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro. ---------------------------------------------------------Chaves, 11 de janeiro de 2013. ------------------------------------O Presidente da Câmara,(Dr. João Batista) -------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.11. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO CONCELHO; ARTIGO 75º, DA
LEI Nº 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO. INF. 16/DRO/2013--------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
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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 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de manutenção de equipamentos de
redes de distribuição de energia eléctrica e iluminação pública,
instalados no concelho, para vigorar durante o ano de 2013: -------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é €
5.000,00 (Cinco mil Euros).----------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto – Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
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 - Classificação Económica 07 01 04 04. --------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. -------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de
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manutenção de redes de distribuição de energia eléctrica e
iluminação pública, para vigorar durante 2013, encontrando-se, no
caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos
no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 16 de janeiro de 2013 -------------------------------------(José Luís de Figueiredo Araújo) ----------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.12. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A
INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS . ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO. INF 28/DRO/13---------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
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a instalações e edifícios municipais, instalados no concelho, para
vigorar durante o ano de 2013: ------------------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é €
5.000,00 (Cinco mil Euros). ---------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto – Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
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 - Classificação Económica 02 02 01 02. -------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de
fornecimento
de
energia
elétrica
a
instalações
e
edifícios
municipais, para vigorar durante 2013, encontrando-se, no caso
individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º
5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. --------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 16 de janeiro de 2013 -------------------------------------(José Luís de Figueiredo Araújo) ----------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.13. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS NOS
EDIFICIOS MUNICIPAIS – SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ARTIGO 75º, DA LEI
Nº 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO. INF. 19/DRO/2013 ------------------
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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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de manutenção de equipamentos e
sistemas de climatização, instalados nos seguintes edifícios
públicos, para vigorar durante o ano de 2013: ---------------------- Paços do Concelho; ----------------------------------------------- Arquivo Municipal; ----------------------------------------------- Biblioteca Municipal; -------------------------------------------- Museu de Arte Sacra; --------------------------------------------- Edifício da Antiga Estação da CP; -------------------------------- Escola de Artes e Ofícios de Chaves e Auditório Municipal;-------- Centro Escolar de Santa Cruz/Trindade. --------------------------- Paços do Duque de Bragança --------------------------------------- Sede da Divisão de Águas e Resíduos – rua 1.º de Dezembro -------- Sede da Divisão de Recursos Operacionais; ------------------------ Museu da Região Flaviense; --------------------------------------- Antigo Cais da CP; ----------------------------------------------- Edifício POLIS – Ladeira da Trindade. ---------------------------2. Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é €
5.000,00 (Cinco mil Euros). ---------------------------------------3. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto - Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4. Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------
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5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6. 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 - Classificação Económica 07 01 10 02. -------------------7. Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de
manutenção de equipamentos e sistemas de climatização, para vigorar
durante 2013, encontrando-se, no caso individual e concreto,
reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -----------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves 16 de janeiro de 2012 --------------------------------------(José Luís de Figueiredo Araújo) ---------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS ENG, INACIO
SANTOS DE 2013.01.16. ---------------------------------------------Concordo. A consideração superior. --------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.14. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
ELETRICAS EM EDIFICIOS PUBLICOS. ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012, DE
31 DE DEZEMBRO. INF. 18/DRO/13 ------------------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
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serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. -----------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de manutenção de equipamentos e
instalações eléctricas, instalados nos edifícios municipais, para
vigorar durante o ano de 2013: ------------------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é €
5.000,00 (Cinco mil Euros). ---------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto – Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
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 - Classificação Económica 07 01 03 01. --------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de
manutenção de equipamentos e instalações eléctricas, para vigorar
durante 2013, encontrando-se, no caso individual e concreto,
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reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------À consideração Superior.------------------------------------------Chaves, 16 de janeiro de 2013 ------------------------------------(José Luís de Figueiredo Araújo) ---------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS ENG, INACIO
SANTOS DE 2013.01.16. ---------------------------------------------Concordo. A consideração superior. --------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.15.PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS NOS
EDIFICIOS MUNICIPAIS – ASCENSORES - ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012,
DE 31 DE DEZEMBRO. INF. 15/DRO/2013 ------------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. -----------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar-----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de manutenção de ascensores,
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instalados nos seguintes edifícios públicos, para vigorar durante o
ano de 2013: ------------------------------------------------------- Paços do Concelho; ----------------------------------------------- Arquivo Municipal; ----------------------------------------------- Biblioteca Municipal; -------------------------------------------- Museu de Arte Sacra; --------------------------------------------- Edifício da Antiga Estação da CP – Sede do Departamento de
Educação e Desporto; ----------------------------------------------- Escola de Artes e Ofícios de Chaves e Auditório Municipal; ------- Centro Escolar de Santa Cruz/Trindade. --------------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é €
5.000,00 (Cinco mil Euros). ---------------------------------------3.
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
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
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 - Classificação Económica 07 01 03 01. --------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. --------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de
manutenção de ascensores, para vigorar durante 2013, encontrando-se,
no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos
previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro. ---------------------------------------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Chaves, 16 de janeiro de 2013 -------------------------------------(José Luís de Figueiredo Araújo) ---------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS ENG, INACIO
SANTOS DE 2013.01.16. ---------------------------------------------Concordo. A consideração superior. --------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16----------------------------------------------------------
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À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------2.16. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS,
DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO.ARTIGO 75º, DA LEI Nº 66-B/2012, DE 31
DE DEZEMBRO ------------------------------------------------------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 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, 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 n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------------------------II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar ----1.
É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de
aquisição/prestação de serviços de manutenção de equipamentos
electromecânicos
(electrobombas
e
equipamentos
eléctricos,
instalados em estações elevatórias, tratamento e de águas e fontes
ornamentais), instalados nos sistemas abastecedores e tratamento
públicos, para vigorar durante o ano de 2013: ---------------------2.
Sendo certo que o valor estimado do contrato em causa é €
5.000,00 (Cinco mil Euros). ---------------------------------------3.
Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto – Regime
Simplificado, com base no disposto, sobre a matéria, no Código dos
Contratos Públicos. -----------------------------------------------4.
Atendendo à natureza do objecto do contrato de aquisição de
serviços que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da
execução
de
trabalho
subordinado,
em
face
dos
pressupostos
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------
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5.
Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público
para a execução dos serviços objecto do contrato. -----------------6.
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 - Classificação Económica 07 01 04 07. --------------------7.
Por último, atendendo ao disposto na alínea c), do n.º 5, do
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, verifica-se,
conforme informação prestada pela unidade orgânica competente, que
foi dado cumprimento à redução remuneratória previstas no artigo
27º, do mesmo diploma legal. -------------------------------------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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro,
parecer
prévio
favorável
relativamente
à
celebração/renovação do contrato de aquisição de serviços de
manutenção
de
electromecânicos,
para
vigorar
durante
2013,
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os
requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de dezembro. ------------------------------------------------O Chefe de Divisão ------------------------------------------------Eng. Jose Antonio Carneiro ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO. DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.16 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSAVEL ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE
2013.01.16---------------------------------------------------------À reunião de câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------XIII
DIVERSOS
XIV
ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA
(Art.º83, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
e ulteriores alterações)
1.REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO AQUANATTUR – APROVAÇÃO DE ERROS E
OMISSÕES. PARA RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------O Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, reconheça a urgência de deliberação sobre
o assunto identificado em epígrafe. -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução
do referido assunto. -----------------------------------------------
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Foi presente a informação nº 35/2013, identificada em epígrafe, cujo
o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—----I – Enquadramento--------------------------------------------------O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 10 de Setembro de
2012,
deliberou
por
unanimidade,
autorizar
a
abertura
do
procedimento identificado em epígrafe com vista á adjudicação da
empreitada em causa.-----------------------------------------------Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados no
concurso de listas de erros e omissões, as empresas Rodrigues &
Camacho Construções, S.A., Oliveiras, S.A., Norasil, Sociedade de
Construção Civil, S.A., Habitâmega, Construções, S.A., Norcep,
Construções
e
Empreendimentos,
Lda.
Britalar,
Sociedade
de
Construções, S.A., Socorpena, Construções e Obras Públicas, vieram a
apresentar listas de erros e omissões.-----------------------------Após análise das listas de erros e omissões apresentadas, a equipa
projectista pronunciou-se conforme o documento que se anexa, e que
aqui se dá por integralmente reproduzido.--------------------------Nos termos do exposto no nº 5 do artigo 61º do Código dos Contratos
Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar deve
pronunciar-se sobre os erros ou omissões apresentados, até ao termo
do prazo fixado para a apresentação das propostas------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito-------------------------------Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte:----a)
Face ao exposto e depois de analisadas as respectivas listas de
erros e omissões, propõe-se a aceitação dos erros e omissões
indicados pela equipa projectista, anexando-se a este documento a
lista de quantidades com os erros e omissões já integrados nos
respectivos capítulos e devidamente assinalados. De salientar que o
suprimento de erros e omissões aceite, não altera o preço base do
concurso; ---------------------------------------------------------b)
Dada a urgência na aprovação da referida lista de erros e
omissões (dado tratar-se de uma obra financiada pelo Programa ON),
sob pena de termos que prorrogar o prazo para a entrega das
propostas, sou a propor ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. João
Batista, que aprove a lista de erros e omissões anexa á presente
informação; -------------------------------------------------------c)
Submeter o seu acto a ratificação do órgão Executivo Municipal,
na sua reunião a realizar no dia 21 de Janeiro de 2013, nos termos
do disposto do n.º 3 do artigo 68º da Lei 199/99 de 18 de Setembro;d)
Nos termos do nº7 do artigo 61º do Código dos Contratos
Públicos, que sejam notificados os interessados, através da
plataforma electrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do
teor da presente decisão; -----------------------------------------e)
Dado que as alterações introduzidas não modificam aspectos
fundamentais das peças do procedimento, de acordo com o nº3 do
artigo 64ª do Código dos contratos Públicos, não se regista
a
necessidade de se proceder á prorrogação do prazo inicialmente
fixado para a apresentação das propostas, sendo, para o efeito,
aplicado o mecanismo previsto no n.º 3 do artigo 61.º. ------------Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas é o
seguinte: Dia 4 de Fevereiro, -------------------------------------A Chefe de Divisão-------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)----------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR. MARCELO
DELGADO DE 2013.01.17 ---------------------------------------------Considerando a urgência evidenciada na presente informação e
consubstanciada na tomada de decisão tendo como objetivo a
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apreciação dos erros e omissões em causa, à luz do art. 61 do CCP,
e no âmbito do Procedimento Concursal. ---------------------------Neste contexto, deverá o Senhor Presidente da Câmara adotar decisão
administrativa, sobre a matéria, nos termos da informação infra,
sendo a mesma ratificada em sede da próxima reunião ordinária, nos
termos das disposições combinadas previstas nos art. 68 e 83º todos
da Lei 169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações. ----------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. JOÃO BATISTA DE
2013.01.18 --------------------------------------------------------À reunião de câmara para ratificação. -----------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
ratificar a decisão adotada pelo Sr. Presidente em 2013.01.18.
Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. -------------------2.REALIZAÇÃO DE UMA SONDAGEM DE PESQUISA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA
TERMOMINERAL NAS TERMAS DE CHAVES. - PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE
À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA ---------------------------------------O Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, reconheça a urgência de deliberação sobre
o assunto identificado em epígrafe. -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução
do referido assunto. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------I – Enquadramento--------------------------------------------------Para conhecimento e respectiva aprovação, apresenta-se em anexo o
projeto e processo de procedimento para a execução da obra
“Realização de uma Sondagem de pesquisa e captação de água
termomineral nas Termas de Chaves”, com o intuito de se dar inicio
ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação.--------------O projecto de execução em referência, contempla a realização de uma
sondagem de pesquisa e captação de água termomineral para fins
balneoterápicos, na zona envolvente das Termas de Chaves-----------III – Da Proposta em Sentido Estrito-------------------------------Assim e face ao descrito propõe-se: -------------------------------1.
Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado
a especificidade dos trabalhos; -----------------------------------2.
Que seja autorizado pela Executivo, a abertura de um
procedimento por Concurso Público, para a adjudicação da obra
“Realização de uma Sondagem de pesquisa e captação de água
termomineral nas Termas de Chaves”; -------------------------------3.
Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em
158.000.00 Euros, (cento e cinquenta e oito mil euros), acrescido do
respectivo valor de IVA; ------------------------------------------4.
Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos
Contratos Públicos, seja adoptado como procedimento prévio à
contratação o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal
Oficial da União Europeia; ----------------------------------------5.
A
aprovação
das
peças
do
procedimento
em
anexo,
respectivamente: --------------------------------------------------a)
Anúncio conforme modelo estipulado no anexo I, da Portaria nº
701 – A/2008; -----------------------------------------------------b)
Programa de Procedimento;-------------------------------c)
Caderno de Encargos;-------------------------------------
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d)
Plano de Segurança e Saúde; ----------------------------e)
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição. --------------------------------------------------------6. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 30 dias.--------7. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 67º do Código
dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos
seguintes elementos: ----------------------------------------------Presidente: Amélia Rodrigues---------------------------------------1º Vogal afectivo: Fernanda Serra ---------------------------------2º Vogal afectivo: Vitor Pereira-----------------------------------Suplentes: --------------------------------------------------------1º Vogal suplente: Madalena Branco
------------------------------2º Vogal suplente: Nuno Bento--------------------------------------8. Que, de acordo com o estipulado no nº1 do Artigo 109º do Código
dos
Contratos
Públicos,
sejam
delegadas
ao
júri
todas
as
competências, com excepção do disposto no nº2 do artigo 69ª do
C.C.P; ------------------------------------------------------------9. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho,
foi na elaboração do presente projecto, tida em consideração a sua
aplicação conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------No entanto, dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade
relevante, onde não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é
dispensável a revisão de projecto, de acordo com o nº2 do artigo 43º
do CCP, entende-se também que determinados elementos de solução da
obra a realizar exarados no nº5 do artigo 43ª do referido diploma,
são dispensáveis, designadamente: ---------------------------------- Estudo geológico – geotécnico – Tendo em consideração o tipo de
intervenção a realizar, foram realizadas sondagens geológicas; ----- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental,
nos termos da legislação aplicável – Verifica-se que a obra do
presente projecto não estão sujeita a avaliação de impacto ambiental
por não se enquadrar nos projectos abrangidos pelas alíneas a) e b)
do n.º 3 e n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro, bem como pela Declaração de Rectificação n.º
2/2006, de 6 de Janeiro; ------------------------------------------- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se
incluindo a identificação das medidas de natureza expropriatória a
realizar, dos bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões
a impor – Dada a obra, não se verificando a necessidade de realizar
estudo de impacte social; ------------------------------------------ Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em
consideração as características da obra a realizar, não foram
realizados ensaios laboratoriais ou outros; -----------------------10. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado
em 158.000,00 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas
emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em
vigor na acção 02P091 / económica 07010407. -----------------------11. Que ao abrigo do disposto no artigo 83º, da Lei nº 169/99, de
18 de Setembro e ulteriores alterações, dado que se torna urgente
dotar as infraestruturas existentes de uma nova captação de água, o
órgão executivo municipal reconheça a urgência de deliberar sobre o
assunto, aceitando a introdução do mesmo na reunião ordinária a
realizar no dia 21 de janeiro.-------------- A presente informação
satisfaz os requisitos legais e regulamentares estabelecidos sobre a
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matéria, de acordo com o nº1 do artigo 71 da Lei 169/99, de 18 de
Setembro. ---------------------------------------------------------À consideração Superior. ------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 17 de Janeiro de 2013-------------------A Chefe de Divisão-------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ---------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.21 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSAVEL DR. PAULO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES
DE 2013.01.21 -----------------------------------------------------À reunião de câmara ao abrigo do art.83º --------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------3- PROPOSTA PARA O REORDENAMENTO DO TRÂNSITO NO LARGO DO ARRABALDE,
DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO MUSEU DAS TERMAS ROMANAS FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR- INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO ENGº ABEL PEIXOTO, DE
18.01.2013. -------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, reconheça a urgência de deliberação sobre
o assunto identificado em epígrafe. -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução
do referido assunto. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO -----------------------------------1.1. De acordo com informações prestadas pela Chefe de Divisão de
Obras Públicas (DOP), até ao final do presente mês de Janeiro de
2013 será iniciada a empreitada referente à construção do “Museu das
Termas Romanas”. -------------------------------------------------1.2. Tendo em vista a criação das condições para implantação da
vedação da obra, foi solicitado a esta Divisão a elaboração de uma
proposta para o reordenamento do trânsito no Largo do Arrabalde e
arruamentos envolventes, para vigorar durante o período de execução
da mesma. ----------------------------------------------------------1.3.
Tendo por base o projeto aprovado, as informações
prestadas pela Chefe da D.O.P. e o diagnóstico efetuado no local,
estes serviços constatam o seguinte: --------------------------------(i)
A rua Cândido dos Reis, na parte que confronta com a zona
da obra do futuro Museu das Termas Romanas, tem atualmente um perfil
transversal de, aproximadamente, 14,30 metros de largura, composto
por dois passeios com uma largura média de 3,40m cada, duas faixas
destinadas a estacionamento automóvel com uma largura de 2,00m cada
e apenas uma faixa de rodagem com 3,50m; ---------------------------(ii) A faixa de estacionamento do lado direito do arruamento, no
sentido da circulação automóvel, está destinada a Praça de Táxis,
utilizada, em média, por oito viaturas; ---------------------------(iii) A faixa de estacionamento do lado esquerdo, para além do
estacionamento regular comporta dois lugares de cargas e descargas e
um lugar para veículos de pessoa com mobilidade condicionada. ------
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(iv) Segundo o projeto aprovado, admite-se que sob este arruamento
urbano possa existir a continuação da piscina Romana, no alinhamento
da parte já posta a descoberto pelas escavações arqueológicas, cujas
dimensões reais só poderão ser confirmadas no decurso das escavações
que serão realizadas durante a empreitada. ------------------------2.
CONSIDERAÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA -------------------2.1 Considerando
que
o
referido
arruamento,
vocacionado
essencialmente para a atividade comercial, é utilizado diariamente
por inúmeras pessoas e veículos; -----------------------------------2.2
Considerando
que
o
encerramento
deste
arruamento
provocará incómodos consideráveis aos habitantes da rua, ao regular
funcionamento
das
atividades
comerciais
e
de
serviços
ali
localizados, bem como à circulação de pessoas e veículos que
habitualmente o utilizam; ------------------------------------------2.3 Considerando que só é possível determinar a extensão da parte
das estruturas da piscina, supostamente existente sob o arruamento,
após a realização das escavações arqueológicas e a remoção dos
respetivos solos; -------------------------------------------------2.4 Considerando que, apesar do projeto prever que a referida
piscina possa prolongar-se mais de 10 metros para dentro da
plataforma deste arruamento, estes serviços entendem que, numa
primeira fase, para evitar o encerramento imediato e total da
circulação automóvel da rua, que é de importância crucial para o
funcionamento da rede viária do Centro Histórico, só deve ser vedada
uma faixa de 6,80 metros, aproximadamente, dada a imprevisibilidade
do que as escavações irão revelar; --------------------------------2.5 Considerando que, nestas circunstâncias de imprevisibilidade, e
dada a importância viária do referido arruamento, se deverá optar
por uma intervenção menos condicionada, devendo reavaliar-se o nível
de
condicionamento
futuro
em
função
do
que
as
escavações
arqueológicas venham revelar, designadamente no que respeita à
confirmação, ou não, do prolongamento das estruturas arqueológicas
da piscina Romana; -----------------------------------------------3.
PROPOSTA ---------------------------------------------------Face ao exposto, tendo em conta que é indispensável garantir a
segurança dos executantes da obra, da circulação automóvel e dos
peões no espaço público adjacente à mesma, propõe-se a implementação
das seguintes medidas/ações, a vigorar durante o período de execução
da obra, representadas nas peças desenhadas em anexo: -------------3.1 Primeira fase: -----------------------------------------------(i) A vedação do canteiro de obra deve circunscrever-se ao limite
que se encontra assinalado nos desenhos anexos, devendo garantir que
os sumidouros existentes no eixo da atual faixa de rodagem da rua
Cândido dos Reis continuem em serviço; ----------------------------ii) A construção da vedação de obra nos termos indicados, implica a
redução do perfil transversal do referido arruamento, numa extensão
aproximada de 50 metros, passando de 14,30m para 7,40m, mantendo a
circulação automóvel com o sentido atual, numa faixa de rodagem com
4,00
metros
de
largura,
correspondendo
à
atual
faixa
de
estacionamento do lado esquerdo, mais metade da atual faixa de
rodagem atual; ----------------------------------------------------(iii)
Nestas circunstâncias, a circulação pedonal na rua
Cândido dos Reis, no troço adjacente à obra, passa a realizar-se
apenas pelo passeio do lado esquerdo, ou seja do lado oposto da
obra, prevendo-se a marcação de uma passadeira no local indicado no
desenho nº 2, para garantir o acesso ao Tribunal; ------------------
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(iv) Tendo em conta os constrangimentos que a obra pode causar ao
funcionamento da Praça de Táxis, preconiza-se que esta seja
transferida para a rua 25 de Abril, ocupando a faixa de
estacionamento do lado direito, no sentido do trânsito, conforme
indicado nas plantas anexas, prevendo-se, desde já, 10 lugares; ---(v) Os lugares de cargas e descargas existentes no gaveto da rua de
Santo António com a rua Cândido dos Reis terão de ser eliminados
para permitir a circulação automóvel, ficando esta funcionalidade
transferida para o 1º lugar de estacionamento a seguir, do mesmo
lado, conforme consta nas peças desenhadas; -----------------------(vi) O lugar para estacionamento de veículos de pessoas com
mobilidade
condicionada
será
transferido
para
um
lugar
de
estacionamento, do mesmo lado, logo após a curva, conforme indicado
nas peças desenhadas; ---------------------------------------------(vii) Os lugares de estacionamento destinados a Magistrados são
relocalizados na parte da faixa sobrante da Praça de Táxis, do lado
do Tribunal, onde se conseguem 4 lugares, conforme indicado nas
peças desenhadas; ------------------------------------------------(viii) Tendo em conta que a vedação de obra vai também ocupar os
passeios do Largo do Arrabalde e da rua das Longras, designadamente
os que confinam com a zona da obra, a circulação de peões passa
fazer-se pelos passeios do lado oposto, pelo que se propõe a
marcação de mais uma passadeira, que garantirá a ligação pedonal da
rua das Longras com o passeio do lado poente do Largo do Arrabalde;
(ix) Dadas as alterações na sinalização existente, torna-se
necessário remover os sinais indicados na peça desenhada nº 3. ----3.2 Segunda fase: -----------------------------------------------(i) Como se referiu, dada a imprevisibilidade das escavações
arqueológicas,
no
que
respeita
à
confirmação,
ou
não,
da
continuidade do complexo termal Romano, a alteração dos atuais
condicionamentos previstos para da rua Cândido dos Reis deverão ser
ponderados em função dos resultados que vierem a ser obtidos e das
circunstâncias reais de execução da obra. -------------------------(ii) Tal ponderação deverá ser feita pela equipa de fiscalização da
obra, dado que esta, em função da monitorização constante e diária
do desenvolvimento da mesma, poderá, atempadamente, propor a
eventual
reformulação
da
vedação
e
as
alterações
dos
condicionamentos da rede viária envolvente. -----------------------4.
ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL -------------------------------------Em coerência com as razões de facto acima enunciadas, tomo a
liberdade de sugerir ao Senhor Diretor de Departamento a seguinte
estratégia procedimental: -----------------------------------------(i) Profira despacho no sentido de submeter a presente proposta à
consideração do Senhor Vereador, Arq. Castanheira Penas para que
este, ao abrigo do artigo 83º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de
Setembro, submeta a presente proposta à próxima reunião do Executivo
Municipal, tendo em vista a sua aprovação; ------------------------(ii) Caso a proposta técnica mereça homologação por parte do
Executivo Municipal, sugere-se que a deliberação seja divulgada
publicamente em órgão de comunicação social e editais, com
notificação à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, à Secção de
Chaves da Polícia de Segurança Pública, ao Tribunal da Comarca de
Chaves e à entidade que representa os profissionais presentes na
Praça de Táxis. ---------------------------------------------------(iii)
Visando uma adequada articulação dos serviços no apoio à
obra, após decisão, devem ser enviadas cópias da informação e
respetivos desenhos para as seguintes unidades orgânicas: ----------
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Divisão de Gestão Urbanística e Territorial; ----------------------Divisão de Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Cooperação ------Divisão de Águas e Resíduos ---------------------------------------Divisão de Recursos Operacionais ----------------------------------Divisão de Obras Públicas -----------------------------------------À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação
Geral -------------------------------------------------------------Chaves, 18 de Janeiro de 2013 -------------------------------------O Chefe de Divisão ------------------------------------------------(Rodrigo L. Moreira, Arq.º) --------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.21 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE
2013.01.21. -------------------------------------------------------À reunião de câmara ao abrigo do art. 83º -------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------4 – PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRÊS
VIATURAS PARA REALIZAÇÃO TRABALHO DE CAMPO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO GERAL DE PRÉDIOS URBANOS 2012, PARA COLABORAÇÃO COM O
SERVIÇO DE FINANÇAS DE CHAVES. - ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012,
DE 31 DE DEZEMBRO. - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ.
RODRIGO MOREIRA, DE 18.01.2013. -----------------------------------O Presidente da Câmara, Dr. João Batista, propõe ao Executivo
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 83º, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, reconheça a urgência de deliberação sobre
o assunto identificado em epígrafe. -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução
do referido assunto. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------I – ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO ---------------1.
De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75º, da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento
de Estado para 2013, carece de parecer prévio vinculativo dos
membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos e segundo a tramitação a regular
por portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a
renovação de contratos de aquisição de serviços, por órgãos e
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro e ulteriores alterações, independentemente da
natureza da contraparte. ------------------------------------------2.
Por sua vez, o n.º 10, da retrocitada disposição legal,
esclarece que o parecer acima referido é da competência do órgão
executivo municipal e depende da verificação dos requisitos
previstos no n.º 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
66-B/2012, de 31 de dezembro, o parecer previsto no número anterior
depende da: --------------------------------------------------------
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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 75º, da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro.-----------------------------------------II – ANTECEDENTES -------------------------------------------------1- Como é sabido, o Município de Chaves, através dos seus serviços,
tem vindo a colaborar com os serviços da Autoridade Tributária e
Aduaneira, designadamente com o Serviço de Finanças de Chaves, no
processo de Avaliação Geral de Prédios Urbanos 2012, de acordo com o
estabelecido no artigo 15.º- C do Decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de
novembro, aditado pelo artigo 6.º da Lei n.º 60-A/2011, de 30 de
novembro. ---------------------------------------------------------2- Tal colaboração, que decorre de forma sistemática e ininterrupta
desde o início do mês de Março 2012, tem envolvido uma equipa de
missão, composta de vários trabalhadores de várias unidades
orgânicas, cuja atuação se tem vindo a centrar nos seguintes
procedimentos: ----------------------------------------------------•
Fornecimento aos peritos avaliadores de elementos dos projetos
arquivados na Câmara, bem como de plantas e ortofotomapas das
localidades do território do concelho de Chaves; ------------------•
Diligência várias associadas à coordenação dos trabalhos e à
facilitação dos contactos com os Senhores Presidentes de Junta, para
colaboração na localização de prédios a avaliar; ------------------•
Introdução dos elementos dos projetos na plataforma eletrónica
que gere o processo de avaliação; ---------------------------------•
Baixa dos processos avaliados na plataforma informática para
conclusão dos pedidos. --------------------------------------------3- Este processo de avaliação, abrangendo um universo superior a
30.000 prédios, entrou em dezembro numa fase de conclusão,
implicando o reconhecimento de campo que permita identificar
titulares de prédios, relativamente aos quais os Serviços de
Finanças não dispõem de dados. ------------------------------------4- Para realização desta missão específica, os serviços da
Autoridade Tributária e Aduaneira, através do Senhor Diretor de
Finanças de Vila Real e do Senhor Chefe de Serviços de Finanças de
Chaves, solicitaram em novembro de 2012 a disponibilização de duas
viaturas e dois trabalhadores para prestarem colaboração nas
formalidades de identificação dos titulares dos prédios em causa. -5- Para operacionalizar esta colaboração os serviços da DOTDU
elaboraram a INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 321/DOTDU/2012, contendo o
Parecer Prévio com vista à contratualização de serviços de aluguer
de duas viaturas, desde 19-11-2012 a 19-12-2012, o qual foi objeto
de decisão na reunião de Câmara de 12 de novembro de 2012. --------III- JUSTIFICAÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------1- Tendo em conta que o processo de Avaliação Geral de Prédios
Urbanos 2012, segundo informação dos Serviços de Finanças, implica a
identificação de mais titulares de prédios dos que estavam
inicialmente previstos, estimando-se agora em quatro mil; ---------2- Tendo em conta que, para realização das tarefas conducentes a tal
identificação, os Serviços de Finanças pediram novamente colaboração
ao Senhor Vereador, Arqª Carlos Augusto Castanheira Penas, traduzida
na disponibilização de três viaturas e cinco trabalhadores; --------
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3- Tendo em conta que as viaturas da Câmara disponíveis estão
permanentemente a ser utilizadas pelos serviços, pelo que não é
possível a utilização das mesmas, diariamente e durante o período de
tempo exigido, sem colocar em risco o normal funcionamento dos
serviços das várias unidades orgânicas; ---------------------------4- Tendo em conta que tal pedido de colaboração foi anuído pelo
Senhor Vereador, com a condição de ser submetido à consideração do
Órgão Executivo o Parecer Prévio para cumprimento do estabelecido no
artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. --------------5- Neste contexto, segundo avaliação dos serviços, partilhada com o
Senhor Vereador, para se poder atender a este novo pedido de
colaboração dos Serviços de Finanças, torna-se necessário recorrer a
um novo procedimento de contratualização de aluguer de três viaturas
com as características idênticas àquelas que foram utilizadas na
missão anterior. --------------------------------------------------IV- DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR ---------------1Face ao exposto, é intenção do Município de Chaves celebrar um
contrato de prestação de serviços de “Aluguer de três viaturas para
realização trabalho de campo no âmbito do processo de Avaliação
Geral de Prédios Urbanos 2012”, com as características idênticas
àquelas que foram utilizadas na missão anterior, para vigorar desde
janeiro
até
fevereiro
do
corrente
ano,
em
função
dos
condicionalismos com que a missão se venha a deparar no terreno. --2Tendo em conta a especificidade e a quantidade de viaturas e o
tempo do aluguer das mesmas, o valor estimado do contrato em causa é
de 2 000,00 € (dois mil euros). -----------------------------------3Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em
causa irá ser lançada mão do procedimento de Ajuste Direto em Regime
Simplificado, ao abrigo do artigo 128.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 29 de janeiro e
posteriores alterações. ------------------------------------------4Atendendo à natureza do objeto do contrato de prestação 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. -------5Na 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. ------------------6De 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 020210. ---------------------------------------------------V – 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 10, do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do
contrato de aquisição de serviços de “Aluguer de três viaturas para
realização trabalho de campo no âmbito do processo de Avaliação
Geral de Prédios Urbanos 2012”, para vigorar desde janeiro até
fevereiro do corrente ano, encontrando-se, no caso individual e
concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo
75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. ---------------------VI- DA ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL -----------------------------------
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Atendendo aos prazos impostos ao Serviço de Finanças para conclusão
do processo de Avaliação Geral de Prédios Urbanos 2012, torna-se
urgente tomar decisão de contratar o aluguer das referidas viaturas,
para que as equipas possam operar de imediato, pelo que se propõe ao
Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo
Delgado, a seguinte estratégia procedimental: ---------------------(i) Submeter a presente informação à consideração do Senhor
Vereador,
Arqº
Castanheira
Penas,
para
ser
sancionada
e,
subsequentemente, ao abrigo do artigo 83º do Decreto-Lei 169/99, de
18 de Setembro, ser submetida a reunião do Executivo Municipal para
deliberação do parecer prévio; ------------------------------------(ii) Após tomada de decisão do Órgão Executivo, que seja, de
imediato, encaminhado o processo à Secção de Aprovisionamento para
operacionalização do procedimento de contratação do aluguer das
referidas viaturas. -----------------------------------------------À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação
Geral -------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL DR
MARCELO CAETANO DE 2013.01.21 -------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração
superior. ---------------------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE
2013.01.21. -------------------------------------------------------À reunião de câmara ao abrigo do art. 83º ------------------------DELIBERAÇÃO:
A
Câmara
Municipal
deliberou,
por
unanimidade,
concordar com a informação supra. Proceda-se em conformidade com o
teor da mesma. ----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a
forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 92, da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, com vista
à sua executoriedade imediata. ------------------------------------E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a
reunião quando eram dezasseis horas e quinze minutos, para constar
se lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado,
redigi e vou assinar, junto do Presidente. ------------------------__________________________
__________________________

